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TALAK

Defenisi Talak

Akar kata dari thalhq adalah al-ithldq, artinya melepaskan atau

meninggalkan. Anda berkata, r*!f L)L\ artinya aku telah melepaskan

atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan

membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan

pernikahan atau mengakhirinya.

Hukum Talak

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan

salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan

dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya

sampai ajal menjemput, sehingga suami-istri dapat mewujudkan rumah

tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan

dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya,

ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci

dan paling kokoh. Secara khusus, Allah swt. menyebut ikatan perkawinan

ini dengan Mitsdqan ghalidzah (perjanjian yang kokoh). Allah swt.

berfirman,

W6*rL45jA:'"'
"Dan mereka (istri-istri) telqh mengambil dari kamu perianiian yang

kuat," (An-Ni sd' l4lz 21)

)ika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas



untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele

hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena

perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatanbagi suami

istri.

Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda,

r ' t ,o7
1,t tr lr.t - lt- axl Jl U-=lt r)br.\

"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah swt. adalah talak."l

Setiap orang yang ingin merusak hubungan antara suami istri, maka dia

dinyatakan keluar dari Islam dan tidak lagi memiliki tempat dalam Islam.

Rasulullah saw. bersabda,

"Tidqk termasuk golongan kami orang yang merusak hubungan seorang

perempuan dengan suaminya. "2 HR Abu Daud dan Nasai.

Terkadan g, adadi antara istri yang memengaruhi suaminya agar menceraikan

perempuan lain yang dinikahi suaminya. Hal semacam ini tidak dibenarkan

dalam Islam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

"Seorang perempuan tidak diperbolehkan meminta agar perempuan lain

diceraikan sehingga dia dapat menempati posisinya dan menikah dengan suami-

nya! Karenq sesungguhnya dia hanya memperoleh apa yang telah ditetapkan

untuknya."a

Bagi seorang istri yang meminta cerai (suaminya) tanpa sebab dan alasan

yang dibenarkan (oleh syariat), maka diharamkan baginya mencium harumnya

bau surga. Tsauban berkata, Rasulullah saw. bersabda,

tl , d

J)\.EJI - -P:7

W3:;;;1;r;5 dL A

oa_.
Lr'Jl ,d:L. t;to. o

.9 'rA
'-r-,.,."1, i,-ri
a>its krl, ?tp ,G<)L \6il a,c;;1r

HR Abu Daud, kitab "an-Nikhh," bab "kardhiyah ath-Thalkq" lzr78),Ibn Majah, kitab
"ath-Thalhq," bab"HaddatsanA Suwaid bin Sa'td," Izor8], jilid I, hal: 65o. Hadits ini dha'if.
Lihat al - M a qh shi d al - Ha s an ah.
HR Abu Daud, kitab "ath-Thaldq)' bab "fi man Khabbaba Imraah'ald Zawjihdl' lzVS),
jilid II, hal: z6r.
Maksudnya: seorang wanita yang berusaha agar wanita lain bercerai dari suaminya,
karena dia ingin menikah dengan suami wanita yang sudah diceraikan suaminya dan
membiarkannya (istri yang diceraikan suaminya) menikah dengan laki-laki lain.
Lihat takhrijhadits yang sama pada bab sebelumnya dalam "Hal-hal yang dilarang oleh
Syariat Islaml'
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"setiap wqnits yang meminta cerai suaminya tanpa suatu sebab, makaharam

baginya mencium bau surga.'l HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu

Maiah. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hadits shahih.

Hukum Talak

Mengenai hukum talak, ada beberapa perbedaan pendapat di antara Para

ulama fikih. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali

jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syariat.) Di antara mereka yang

melarang perceraian adalah mazhab Hanafi dan Hambali. Sebagai landasannya

adalah sabda Rasulullah saw.,

,:\L ,:\")i ,f 
'Xt '#

" Allah metlaknat setiap laki-laki yang suka menikmati perempuan, dan Semar

mencer aikan (is triny a) . " 
2

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah swt.,

sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah swt., sementara mengingkari

nikmat Allah swt. hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya

tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang

membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan

tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah

tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah swt. Tapi, jika tidak

ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk

pengingkaran terhadap nikmat Allah swt. dan bentukkejahatan terhadap istri.

Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci

Allah swt. dan dilarang (dalam syariat).

Menurut mazhab Hambali, hukum talak bisa jadi wajib, haram, boleh

dan sunnah. Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh dua oranghakam

(penengah), karena terjadinya pertikaian dan perpecahan di antara suami istri.

ffiftab''an-Nikdh,',bab,'kardhiyahath-Thalhq,,|zt78),Ibn_uMaja!,5it*}t'oth-fholdq,'bab "Haddatsanh Suwaid bin Sa'id," [zor8], jilid I, hal: 65o. Hadits ini dha'iJ.

Lihat al - M aqh shi d al - H a s an ah.
, HR As-sakfrawi dengan redaksi, o1rJl jvLJ.r J-), :& .irt .-,1 "sesunggu.hnga 

^All!l,t*r,
membenci laki-laki ying gr*or cerai dan hanya suka menikmati (wanita)", As--Sakhawi
j,ii" U.it "iu, 

"Suy'u .,,q$ .mengetahui haciits seperti ilil' fl1dits.. yang berbunyi,
j)ifu, .tr J: Jyl, 'r;ai "Perbuatin halal yang paling dimurkai Allah swt. adalah

pirrrroiri.;' ielah f,isebutkan sebelumnya.'eeiikut inl saya akan menjelaskan hadits,
c,r.ire.rJr1 nerrJl g4 ) .tr .r1 "Sesz ngguhnya Allah swt. tidak suka kepada Par?laki_-laki dan wanita
yans hanya semar merasakalri(keiikmatan)." Lihat kitab al-Maqhshid al-Hasanah,hal: zro
iiiiitif r\-khtafd',iilid: I, hal: zgz.Nasiruddin Al-Albani berkata, Hadits inidha'tf.Lihat
Ghayah'il-waram fi Takhrij al-Halal wa al-flaram,hal: 256.
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Itupun jikahakam menilai bahwa talak merupakan satu-satunya cara yang dapat

ditempuh untuk menghentikan pertikaian di antara suami istri.

Demikian juga dengan talak perempuan yang di ilaal setelah melewati

masa 'iddah selama empat bulan. Allah swt. berfirman,

U)'L;t- 6i Ly'i6 
"$",)ifi 

,;5 !;. i # a "]:;r,y,
o )// s .zr*;:l:

@;+Uaitv:,rLri
"Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan

(lamanya). Kemudian jika merekakembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan iika mereka ber'azam

(bertetap hati untuk) talnk, maka sesungguhnya Allah Mahq Mendengar lagi

Maha Mengetahui." (Al-Baqarah l2lz 226-227)

Talak haram adalah talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan

alasan yangjelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik

dari pihak suami ataupun dari pihak istri, dan tidak ada kemaslahatan yang

ingin dicapainya. Karenanya, talak seperti ini hukumnya haram, sebagaimana

haramnya merusak atau menghancurkan harta benda. Rasulullah saw. bersabda,

"Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat."'

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa talakyang dijatuhkan dengan tanpa

alasan hukumnya makruh. Rasulullah saw. bersabda, "Perbuatan halal yang

paling dibenci Allah adalah talak."t

Rasulullah saw. juga bersabda,
I

:ri^t ,4 g\ F\ u* ;,r pi c
"Tidaklah Allah swt. menghalnlkan sesuatu tapi pnling dibenci-Nya selain talnk."a

Meng-ilh'isteri maksudnya, bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah
ini sdorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan
turunnya -ayat ini, maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali
menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.
HR Ibnu Majah l<tab al-Ahkdm,bab Man B,andfi Hagqilti md Yadhurrubi ldrihi,234o. jilid
II, hal: 784. Kitab al-Muwattha'kitab al-Aqdhiyyah,bab al-Qadhd'ft al-Mirfaq,3 r, jilid II, hal:

745. Musnad Ahmad, jilid V hal 327. Hadits ini adalah hadits shahih, llhatlrwd' al-Ghalil.

Lk dharara [rr" )] artinya larangan. Maksudnya, seseorang tidakboleh memudharatkan orang
lain dengan cara mengurangi haknya. Wa ld dhirAra,[r',- )11 artinya tidak boleh membalas
kemudhiratan dengai kemldhara[an yang sama. Sebaliknya, -seseorang mes]! memaafkan
kesalahan orang laii. Kata adh-Dharr adalah perbuatan kemudharatan yangdilakukan oleh
satu orang, sed-angkan adh-Dhirhr adalah saling membalas dalam berbuat kemudharatan.
Bagaimanapun juga semua itu dilakukan untuk memudharatkan orang lain.
Llhat takhriT- hadits ini sebelumnya.
HR Abu Dhud kltab ath-ThalAfi,bab fi Karhhiyah ath-Thaldq, zUT,jilid II, hal: 63r.
Pentahqiq berkata, "Hadits ini adalah hadits mursall'
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Talak dimurkai jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara',

meskipun Rasulullah saw. menyebutnya sebagai perbuatan yang halal. Sebab, talak

dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak menyimpan kebaikan dan

dianjurkan oleh Islam. Untuk itu, talak seperti ini sangat dibenci Allah swt..

Talak mubah adalah jika talak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan

oleh syaral Sebagai contoh: istri melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan

menampakkan prilaku yang tidak baik, meskipun sebelumnya sudah diberi

peringatan tapi dia tidak mengindahkannya.

Talak sunnah adalah talakyang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya

karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah swt., seperti istri

enggan melaksanakan shalat ataupun kewajiban yang lain. Sementara sang

suami tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya,

atau manakala istri tidak lagi memiliki sifat malu.

Imam Ahmad berkata, "Tidak sepantasnya mempertahankan istri yang

enggan menjalankan kewajibannya kepada Allah swt.. Karena istri semacam

ini dapat menurunkan kadar keimanan suami, sikap dan prilakunya membuat

suami merasa tidak aman ketika tidur bersamanya, bahkan bisa jadi dia

melahirkan anakyang bukan darinya (anakyang lahir dari perselingkuhan, red).

Dalam kasus seperti ini, suami tidakbisa disalahkan jikabertindakkeras kepada

istrinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk

bercerai. Allah swt. berfirman,

@ #r7,"L,"* iti t|tA#\i\7 i*,1 #JAfi#,:i$;
"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila

mereka melnkukan pekerjaankeji yang nyata." (An-Nisa' [4]: L9)

Ibnu Qudamah berkata, "Mencerai istri ketika dia tidak mengindahkan

kewajibannya kepada Allah swt. dan tidak memiliki sifat malu hukumnya adalah

wajibi' Beliau juga berkata, "Thlak yatgsesuai dengan Sunnah adalah talak yang

dilakukan pada saat terjadi pertikaian di antara suami istri dan pada saat istrikeluar

rumah dengan meminta khulu' untuk melepaskan diri dari kemudharatan."

Dalam kitab asy-Sytfa', Ibnu Sina berkata "Pintu perceraian tetap terbuka

dan tidak boleh ditutup sama sekali. Sebab menutup rapat pintu perceraian

dapat mengakibatkan mudharat. Di antaranya, ada sebagian sifat suami atau

istri yang tidak lagi bisa memberi kasih sayang. |ika mereka dipaksa tetap hidup

bersama, justru kondisi mereka akan semakin bertambah buruk; kehidupan

mereka akan menjadi tidak terarah.
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Ada juga perempuan yang mendapatkan seorang suami yang tidak

sederajat (se-kufu'), pergaulannya tidak baik, atau mempunyai sifat-sifat yang

tidak disukai oleh suaminya. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sang istri

mencintai orang lain (melakukan perselingkuhan, red). Perlu diingat, naluri

seksual merupakan salah satu naluri manusia dan bisa jadi ketidakserasian

antara suami istri akan mengakibatkan berbagai kerusakan sehingga mendorong

mereka untuk mempertahankan atau melanjutkan bahtera rumah tangganya.

Oleh sebab itu, mereka mesti diberi kesempatan untuk menikah dengan orang

lain. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan keturunan (yang baik).

)adi, peluang untuk melakukan perceraian tetap diberikan, tetapi tetap dalam

pengawasan dan mengikuti aturan yang berlakul'

Talak dalam Agama Yahudil.

Talak dalam ajaran agama Yahudi diperbolehkan, meskipun tanpa

disertai dengan alasan yang jelas. Umpamanya, ketika seorang suami ingin

menikah dengan perempuan lain yang lebih cantik daripada istrinya, dia boleh

melakukannya dan mencerai istrinya. Alasan-alasan talak menurut agama

Yahudi ada dua:

1. Cacat fisik, seperti: rabun, juling, nafas berbau tidak sedap, bongkok,

pincang dan mandul.

2. Cacat secara psikis (moral, red), seperti tidak memiliki sifat malu, banyak

bicara, tidak bisa menjaga kebersihan, pelit, berani melawan suami, suka

berlaku boros, serakah, rakus dan lebih suka makan di luar rumah.

Dalam pandangan mereka, perselingkuhan merupakan alasan yang paling

kuat untuk menceraikan istri, sekalipun hal itu hanya sebatas isu dan belum

bisa dibuktikan. Akan tetapi Nabi Isa as. tidak mengakui semua alasan talak ini,

kecuali jika istri melakukan perzinaan. Sebaliknya, perempuan tidak berhak

meminta cerai dari suaminya, meskipun suaminya cacat secara fisik dan terbukti

telah melakukan perbuatan zina.

Talak dalam Agama Nasrani

Agama Nasrani yang dianut oleh masyarakat Barat terbagi menjadi tiga

aliran, yaitu: r. Aliran Katolik. z. Aliran Ortodoks. 3. Aliran Protestan

' Dinukil dari kitab NidA'li al-lins al-Lathif,hal:9t.
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Aliran Katolik mengharamkan talak secara mutlak. Tidak boleh memutuskan

ikatan perkawinan dengan alasan apa pun, meskipun kondisi rumah tangga

sudah berantakan, bahkan istri yang berkhianat kepada suaminya sekalipun,

tetap tidak diperbolehkan dicerai. )ika seorang istri melakukan perselingkuhan,

maka yang dapat dilakukan oleh seorang suami hanya memisahkan diri dari

sang istri (tidak tidur satu ranjang, red), sedangkan secara hukum, ikatan

perkawinan di antara mereka masih tetap berlaku. Pada masa-masa perpisahan

tersebut, pasangan suami istri ini tidak boleh menikah dengan orang lain. Sebab

dengan menikah lagi, berarti dia melakukan poligami, sementara poligami

sendiri dilarang dalam ajaran agama Nasrani secara mutlak.

Pendirian aliran Katolik ini berdasarkan pada Injil Markus sebagaimana

yang disampaikan oleh Al-Masih, "sehingga keduanya menjadi satu daging.

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang

telah dipersatukan Allah, tidakboleh diceraikan manusia." (Injil Markus, pasal

ro: 8-9).

Aliran Ortodoks dan Protestan membolehkan bercerai tapi dengan alasan

tertentu. Di antara alasan yang terpenting adalah jika seorang istri melakukan

perselingkuhan. Tapi setelah mereka bercerai, mereka tidak diperbolehkan

menikah untuk selama-lamanya dengan orang lain.

Aliran yang memperbolehkan perceraian karena istri berselingkuh ini
didasarkan pada dalil dalam Injil Matius sebagaimana yang dikatakan oleh Al-
Masih, "Barangsiapa menceraikan istrinya kecuali karena zina,berarti membuat

diaberzinal' (Injil Matius, Pasal 5: zr-zz).

Agama Nasrani yang mengharamkan suami istri yang telah cerai menikah

kembali berdasarkan pada Injil Markus yang menyatakan, "Barangsiapa

menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia hidup dalam

perzinaan terhadap istrinya itul' (Injil Markus, Pasal ro: r r)

Talak pada Masa Jahiliah

Aisyah ra. berkata, Pada masa jahiliah, laki-laki menceraikan istrinya

sekehendakhatinya. Perempuan masih tetap menjadi istrinya jika dirujukketika

masih dalam 'iddah (masa menunggu), sekalipun sudah diceraikan sebanyak

seratus kali atau lebih. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, 'Demi

Allah! Saya tidak akan menceraikanmu dengan arti yang sebenarnya ketika

engkau akan lepas dariku dan aku pun tidak akan tidur bersamamu untuk

selama-lamanya'. Aisyah bertanya, "Bagaimana hal itu terjadi?" Dia menjawab,
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'Saya menceraikanmu. ]ika masa 'iddahmuhampir habis, saya rujuk kepadamu.

Begitulah kondisinyal Kemudian perempuan itu datang ke rumah Aisyah dan

menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Aisyah.. Mendengar cerita

yang disampaikan perempuan itu, Aisyah hanya bisa terdiam sampai Rasulullah

saw. datang. Kemudian Aisyah menceritakan kembali peristiwa yang dialami

perempuan tersebut kepada Rasulullah saw., tapi Rasulullah saw. pun terdiam,

hingga turun ayat,

/Ao, E ,-. ?, ---7 t,z ?|tt/ot(b,/z-z)zr$rl@ *U:Ui 5 r, $k t3)v;9'cG'';'e{B\

"Talak (yong dapat dirujuki) duakali. Setelah ituboleh rujuklagi dengan cara

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarahf2l:229)

Aisyah ra. berkata, Setelah itu, banyak orang yang bersikap hati-hati dalam

urusan talak. Ada di antara mereka yang bercerai dan ada pula yang tidak

bercerai']" HR Tirmidzi.

Talak adalah Hak Suami

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami,' karena keinginan

suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak

mengorbankan harta, sehingga jika dia ingin cerai atau menikah lagi, tentu

membutuhkan biaya dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak lagi.

Dia juga mesti memberikan sisa mahar yang belum dibayar, memberi hadiah

talak dan mesti mengeluarkan biaya yang besar kepada istri yang ditalak selama

dalam masa 'iddah.

Atas pertimbangan tersebut, disamping laki-laki (suami, red) memiliki akal

dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan prilaku istri yang tidak

disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan

bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung

menyusahkan dirinya. Sedangkan perempuan, pada umumnya, dia lebih

cepat tersulut kemarahannya, kurang pertimbangan, tidak menanggung biaya

perceraian dengan segala dampaknya dan tidak mengeluarkan biaya seperti

yang diwajibkan kepada laki-laki (suami, red). Oleh sebab itu, seringkali seorang

perempuan memutuskan layak untuk segera bercerai dan memutuskan ikatan

HRTirmidzikitab'hth-Thalhq,"bab"HaddatsanhYa'labinsyubaib," Irr9z],jilidIII,hal:488,
pentahqiq berkata, "Tidak seoring pun dari pengarang \itab !rad19 yalg enam.(Kutub as-Sittah)
inenyeb-uikan hadits ini selain Imam Tirmidzi. Kitab JAmi' at-Tirmidzi_te.rdapat riwayat lain
dari Abu Kuraib. Menurutnya, riwayat ini lebih shahih daripada hadits Ydla bin Syubaibi'
Dinukil dari kitab NidA'li al-Jins al-Lathif, hal: 98.
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perkawinan, meskipun hanya disebabkan perkara-perkara yang sepele atau

hal-hal lain yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, jika
perempuan itu diberi hak untuk mencerai.

Hal semacam ini dibuktikan dengan fakta ketika perempuan di Barat diberi
hak mencerai suaminya, sama seperti hak cerai yang diberikan kepada laki-taki.

Akibatnya, kasusperceraianbanyakterjadidikalangan mereka, sehingga jumlahnya

jauh lebih besar daripada yang terjadi pada masyarakat Muslim secara umum.

Siapakah yang Sah Menjatuhkan Talak?

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, balig dan bebas dalam

menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan

sah. ]ika seorang suami gila, masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa, maka

talak yang dijatuhkannya dianggap sia-sia (tidak sah, red), sekalipun talak itu
muncul dan keluar dari pernyataannya sendiri. Karena talaktermasuktindakan yang

memiliki akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami istri, maka seseorangyang

menjatuhkan talak mesti memiliki kemampuan yang sempurna (berakal, balig dan

tidak terpaksa), sehingga segala keputusannya dapat dianggap sah secara hukum.

Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah

meriwayatkan dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Pena di angkat dari tiga orang: Orang yang tidur sampai diabangun, anak-

anak sampai diabalig dan orang gila sampai akalnya sehat (sembuh)."1

Abu Hurairah ra. berkata,, Rasulullah saw. bersabda,

o, -lo 
o z t / , a ' ' 

' 
t

i;e J^e y;l;i.J' i)l \1,,i,t; )* "y
" Semua talak boleh dilakukan, kecuali talak yang dijatuhkan oleh orang yang

tidak memiliki akal sehat (dalam kondisi gila, red)."2 HR Tirmidzi dan Bukhari
secara Mauquf.

u&'e)e- a. . :"i ;tfi .p t+ix
vlv

/l

' Lihat taktrij hadits ini sebelumnya. Pena diangkat maksudnya tidak dikenakan beban taklif,
' HR Tirmidzi kitab "ath-Thaldqi' bab "Md IA:a fi Thalkq al-Ma'tfih," 1191, jilid III, hal:

487. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak dikenal sebagai hadits Marftt'selain dari
Atha'Ibnu Ajlan dan beliau adalah seorang periwayat yang dha'if dan tidak tsiqah dalam
meriwayatkan hadits. Akan tetapi inilah yang dilakukan para ulama dari kalangan sahabat
Rasulullah saw. dan selain mereka."
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|ika ada seseorang yang dipaksa agar menceraikan istrinya, menurut Ibnu
Abbas, cerai yangdiucapkannya tidak sah.

Para ulama berbeda pendapat tentang beberapa permasalahan berikut yang
akan saya jelaskan lebih lanjut: r. Talak karena paksaan, z. Talak ketika mabuk,
3. Talak main-main, 4. Thlak ketika marah, 5. Talak ketika lalai dan lupa, 6.
Thlak ketika tidak sadar.

Berikut Penjelasannya :

l. Talak karena Paksaan

Paksaan atau terpaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa
disertai kemauan, kehendak atau atas pilihan sendiri. Adanya kehendak dan
pilihan menjadi dasar berlakunya suatu hukum. Jika kehendak dan pilihan
tidak ada, maka tidak ada taklif (beban hukum) dan yang bersangkutan tidak
bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya, karena dia
tidak memiliki kehendak dan pada kenyataannya dia hanya melakukan kehendak
orang yang memaksanya. Oleh sebab itu, seseorang yang dipaksa mengucapkan
kata-kata kufur, dia tidak lantas menjadi kafir. Allah swt. berfirman,

"... kecuAli orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam
beriman (dia tidak berdosa)." (An-Nahl [16]: 106)

Seseorang yang dipaksa masuk Islam, dia tidak menjadi Muslim dan
seseorang yang dipaksa melakukan talak, maka talaknya tidak sah. Dalam salah
satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

*t";fi\G) L'tt*;r:,'rLAt Ui f e:.*u

"Diangkat dari umatku kekeliruan, lupa dan ketika dipaksa melakukan
sestratu,"l HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, Hakim, Thabrani.
Imam Nawawi mengategorikan hadits ini hasan.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syaf i, Imam Ahmad
dan Imam Abu Daud yang terdiri dari para ulama fikih di berbagai negeri
Islam. Hal yang sama dikemukakan oleh Umar bin Khaththab, Abdullah bin
Umar, Ali dan Ibnu Abbas.

@ta.p3tlt,!?l?q,,'\l|,,-?,ayqal-t\Iukrihwa.an-Nasi,,,2o43-2o45,ii]idI,hal:
659. Hakiml<fiab'-hth-Thaldqi'z86ujilidII, hal: ir6, Hakimberkata:"Haditi i,iif,dffi-."*ui
slTaJ Imam Bukhali d1n Musliml'meskipun mereka tidak meriwayatkannva. Ini didukuns
oleh Imam adz-Dzahabii'Daruqutni,797.\bnu Hibban, ,+qs. Baih;ki, ,lre iii, 

-ft;rr?.*=
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Abu Hanifah dan pengikutnya berkata, Thlak yang dilakukan karena

paksaan tetap sah. Pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah ini tidak memiliki
dasar yang jelas, apalagi pendapat ini bertentangan dengan pendapat sebagian

besar para sahabat.

2. Talak ketika Mabuk

Mayoritas ulama fikih berpendapat, talak yang dijatuhkan seseorang

yang sedang mabuk hukumnya sah, karena dia sendiri yang merusak akalnya.

Meskipun demikian, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa talak yang

dilakukan seseorang ketika sedang mabuk tidak sah, karena status orang yang

sedang mabuk sama dengan orang yang gila. Dalam kondisi seperti ini, tidak

ada pembebanan syariat kepada mereka. Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam

keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (An-NisA'

[a]: a3)

Maksudnya: Allah swt. menganggap ucapan orang yang sedang mabuk

sebagai sesuatu yang tidak diperhitungkan, karena orang yang sedang mabuk

tidak mengetahui dan menyadari apa yang diucapkannya. Dalam salah satu

riwayat dari Utsman bin Affan disebutkan bahwa dia tidak menganggap sah

talak yang dilakukan seseorang ketika sedang mabuk.'

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang

berbeda pendapat dengan pendapat Utsman ini. Demikian juga dengan pendapat

Yahya bin Sa'id al-Anshari, Humaid bin Abdurrahman, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad,

Abdullah bin Husain, Ishaqbin Rahawaih, Abu Tsaur, Imam Syaf i dalam salah

satu pendapatnya dan dianggap kuat oleh al-Muzani dari Mazhab Syaf i dan

pendapat ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam

Ahmadyang diakui sebagai mazhabnya. Demikian juga pendapat seluruh Mazhab

Zhahri. Ada pula pendapat dari mazhab Hanafi yang mendukung pendapat ini,

yaitu pendapat Abu |afar ath-Thahawi dan Abu Hasan al-Kurkhi.

Imam asy-Syaukani berkata, "Talak seseorang yang sedang mabuk hingga

akal sehatnya tidak berfungsi dianggap tidak sah karena tidak adanya syarat

utama atas pembebanan suatu hukum. Agama Islam telah menjatuhkan

hukuman terhadap orang yang sedang mabuk. Oleh sebab itu, kita tidak boleh

mengatakan dengan akal kita bahwa talak yang dijatuhkan orang yang sedang

' Lihat Shahih al-Bukhdri,7l6o

L2 - Fikih SunnahlV
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mabuk sah, sebagai bentuk hukuman atasnya. ]ika hal itu terjadi, maka orang
yang mabuk mendapatkan dua hukuman sekaligus, /aitu hukuman karena
mabuk dan perceraian yang dijatuhkannya pada saat sedang mabuk.

Ketentuan semacam ini telah diterapkan oleh pengadilan Mesir pada masa

sekarang. Dalam undang-undangNo. z5 tahun Lg2gpasal r dinyatakan, "Tidak
sah talak orang mabuk dan orang yang dipaksal'

3. Talak ketika Marah

Efek dari kemarahan adalah ucapan yang tidak teratur dan yang bersangkutan

tidakmenyadari apa yangdiucapkan. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka
talakyang dijatuhkan seseorang pada saat marah dinyatakan tidak sah. Karena
yang bersangkutan telah kehilangan akal sehat dan kemauan.

Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Hakim meriwayatkan
hadits dari Aisyah ra. dan hadits ini dinyatakan shahih, bahwasanya Rasulullah
saw. bersabda,

:*lq.iY't: ow..t
"Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan hamba sahaya jika akal (orang

y an g men gu capkan) ny a t er tutup (ti dak s adar) . " 1

Kata 'hkalnya tertutup" maknanya adalah "marah." Ada jrgu yang
menafsirkan bahwa'hkal tertutup" maksudnya adalah "terpaksa" atau "gilal'

D alam kitab Z dd al - Mald d, rbnu Taimiyyah berkata, " s eb enarnya, maksud
kalimat 'hkalnya tertutup" adalah seseorang yang hatinya tertutup atau tidak
sadar sehingga mengeluarkan perkataan yang tidak diinginkan atau tidak
disadari, seakan-akan maksud dan kehendaknya tertutup." Lebih lanjut, dia
mengatakan, "Termasuk dalam pengertian 'hkalnya tertutupi' adalah talak
karena paksaan, karena gila, orang yang akalnya hilang disebabkan mabuk
atau marah dan semua ucapan yang tidak disengaja dan ucapan-ucapan yang
tidak disadari.

' HR Abu Daud kitab'hth-Thaldq"bab'fi ath-Thaldq hla Ghalathl'[2r93),jilid II, hal:265.
Ibnu Majah kitab "ath-Thalhq," bab "Tlialdq al-Mukrih wa an-Nhsi," [2,o46]'iilid I, hal: 66o.Ibnu Majah kitab 'hth-Thalhq," bab "Thaldq al-Mukrih wa an-Nhsi,
Hakim kitab'hth-Thalhqi'lzlozljilid II, hal: z16. Imam Hakim berHakim kitab'hth-Thalhqi'lzSozljilid II, hal: z16. Imam Hakim berkata, "Hidits ini shahih
menurut syarat Imam Muslim meskipun Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.pun Imam B_ukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

jilid I, hal: 66o.

Ini didukung oleh Imam Dzahabi'i Ahmad, jilid II, hal: 267. kalimat .:)\,1 ,J ditafsirkah sebagiln
ulama dengan marah dan ma[na semacam ini sesuai dengan konteks hadits. Karena,jika
seseorang marah, dia akan menjadi kalap dan akal sehatnya tertutup. Tapi, ada sebafian
ulama yang menafsirkannya sebagai bentuk paksaan. Merelia berkata, "seakan-akan oiang
yang dipaksa pintu akal sehatnya ditutup sehingga terpaksa melakukan apa saja.
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Marah terdapat tiga jenis, yaitu:

1. Marah yang dapat menghilangkan akal sehat, sehingga yang bersangkutan

tidak sadar terhadap apa yang diucapkannya. Dalam kasus seperti ini, tidak

ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang dijatuhkannya

tidak sah.

z. Marah pada tahap awal yang tidak mengakibatkan seseorang hilang

kesadaran atas perkataannya. Dalam kondisi seperti ini, talak yang

dijatuhkannya adalah sah.

3. Marah yangsudah memasuki klimaksnya, tapi tidak sampai menghilangkan

kes adaran akalnya, sehin gga y angb ersangkutan menyatakan p enyes alannya

atas ucapan yang terlanjur dikeluarkan pada saat marah. Dalam kondisi

seperti ini, ada beberapa pendapat yang berbeda di antara ulama. Pendapat

yang paling kuat menyatakan bahwa talak yang dijatuhkannya tidak sah.

4. Talak Main-Main dan Salah

Menurut mayoritas ulama fikih, talak yang dilakukan dengan main-main

tetap sah, sebagaimana akad nikah yang dilakukan dengan main-main, juga

dianggap sah. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dia menyatakan bahwa hadits

ini adalah hasan dan Imam Hakim mengategorikannya sebagai hadits shahih,

dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

o;}t yati;t r,aqt ti1,'Jil,'),L j;: i{
"Ada tiga perkara, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dianggap

benar dan jika dilakukan dengan main-main, juga tetap dianggap benar, yaitu:

nikah, talak, dan rujuk."1

Meskipun sanad hadits ini terdapat Abdullah bin Habib, seorang rawi

yang statusnya masih diperdebatkan oleh para ulama hadits, tetapi hadits ini

dikuatkan dengan hadits-hadits yang lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa talak yang dilakukan dengan main-

main tidak sah. Di antara mereka yang mengemukakan pendapat seperti ini
adalah al-Baqir, ash-Shadiq, dan an-Nashir. Pendapat seperti ini merupakan

salah satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Imam Malik. Dalam masalah

' HR Abu Daud kitab 'ath-Thalhq," bab 'fi ath-Thalkq'alh al-Hazl," 2r94,)7lid Itr, hal: zos-
266. Ibnu Majah kitab "ath-Thalhq,"bab"'MA Thallaqa aw Nakaha gy Rajh Ld'ibanl' lzolg)
jilid I, hal: 65'8. Tirmidzi kitab 'aih-Thalaq,"bab "Lid ldh fi al-ladd al-Hazl ft ath-Thaldq,l'.[rr8a] 

jilid III, hal: 48r, Tirmidzi berkata, Hadits ini gharib. Hakim krtab'ath-Thaldq,"
[z8oo] jilid: II, hal: zr6.
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talak, mazhab Hambali dan Imam Malik mensyaratkan adanya keridhaan

terhadap apa yang diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talak, kesadaran

atas maksud dan disertai dengan keinginan. |ika keinginan dan kehendak untuk
menalak tidak ada, maka sebuah talak yang dijatuhkannya dianggap sia-sia

(tidak sah). Allah swt. berfirman,

@;+ U6i6g'fi\W3{,
"Dan jika mereka beraznm (bertetap hati untuk) talqk, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah l2l:227)

Kehendak merupakan sesuatu yang terdapat dalam hati, yang dikemukakan

oleh seseorang untuk dilakukan. Tentunya, hal yang sedemikian membutuhkan

kemauan yangkuat untuk melakukan apa yang diniatkan atau meninggalkannya.

Rasulullah saw. bersabda, " sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada

niatnya."

Talak merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan niat, sedangkan

orang yang bermain-main, dia tidak mempunyai kehendak, apalagi niat. Imam

Bukhari meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas,

"Sesungguhnya talak dilakukan dengan disertni dengan tekad dan niat."1'2

Talak yang dij atuhkan karena kesalahan maksudnya adalah seseorang yang

ingin mengucapkan sesuatu selain kata talak, namun dalam mengucapkannya

adalah kata talak. Dalam kasus seperti ini, menurut mazhab Hanafi, kata-kata

tersebut mesti diperhitungkan oleh pengadilan agama sesuai dengan konteks

lahir ucapan tersebut. Tapi secara syariat, talaknya tidak sah dan istrinya tetap

halal baginya.

5. Talak ketika Lalai atau Lupa

Orang yang lalai dan lupa hukumnya sama dengan orang yang main-

main dan salah. Perbedaan antara orang yang salah dengan orang yang main-

main, talak orang yang main-main dianggap sah oleh agama dan pengadilan

agama, menurut ulama yang berpendapat demikian. Sedangkan talak karena

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Seseorang tidak pantas menalak istrinya kecuali dalam
kondisi yang amat mendesak seperti karena istrinya nusyAz ( melakukan kedurhakaan)'l
Ibnu Qaryim berkata, "Talak mesti dijatuhkan dengan sengaja oleh suami yang hendak
menj atuhkan talakl' Lihat dalam RisAlah ath-Thaliq, hal: 57 .

HR Bukhari kitab "an-Nikhh," bab 'hth-Thaldq fi al-Ighlkq wa al-Kurhi wa as-Sakrhn wa
al-Majnfin wa Amrihimd wa al-Ghalath fi ath-Thaldq wa asy-Syirk wa Ghayrihi li Qawl
an-Nabi," )ilid VII, hal: 57.

t/ t a
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salah dianggap sah oleh pengadilan agama. Karenanya, tidak seyogyanya talak

dijadikan permainan dan bahan gurauan.

6. Talak dalam Kondisi tidak Sadar

Orang yang tidak sadar maksudnya adalah orang yang tidak mengetahui

apayangdiucapkannya karena adanya suatu musibah besar yang menimpanya,

sehingga akal sehatnya hilang dan pikirannya tidak dapat berjalan dengan

normal. Oleh sebab itu, talakyang dijatuhkan oleh orang dalam kondisi seperti

ini tidak sah. Talak juga tidak sah jika diucapkan orang yang gila, orang yang

tidak memiliki akal sehat, orang yang pingsan, orang yang akalnya terganggu

disebabkan lanjut usia, sakit atau musibah yang menimpa dirinya yang

menjadikan akal sehatnya tidak dapat berfungsi secara normal.

Perempuan yang dapat ditalak

Perempuan yang dapat dijatuhi talak adalah wanita yang memang pantas

untuk ditalak. Seorang wanita yang dapat ditalak adalah wanita yang berada

dalam beberapa kondisi berikut:

1. )ika ikatan perkawinan antara pasangan suami istri masih sah menurut

hukum.

2. |ika seorang wanita tersebut masih dalam masa 'iddahtalak raj'i atat'iddah

talak ba'in shughra.'Sebab, ikatan perkawinan pada dua kondisi ini masih

tetap berlaku menurut hukum sampai masa 'iddah berakhir.

3. |ika seorang wanita masih dalam masa 'iddah yang disebabkan oleh suatu

perpisahan yang dapat dianggap sebagai talak. Seperti, perpisahan yang

disebabkan karena suami tidak mau memeluk agama Islam setelah istrinya

memeluk agama Islam atau karenaila'. Perpisahan yang terjadi seperti ini
dianggap sebagai talak menurut mazhab Hanafi.

4. |ika seorang perempuan berada dalam masa 'iddahkarena perpisahan yang

dapat dianggap sebagarfasakh, tetapi pernikahannya tidak batal. Seperti,

perpisahan yang disebabkan istri murtad, sebab fasakh dalam kondisi

seperti ini dilakukan karena adanya suatu penghalang yang mencegah

untuk tetap melanjutkan ikatan pernikahan, meskipun sebelum itu terj adi,

pernikahan dianggap sebagai akad yang sah.

' Penjelasan mengenai talak raj'i talakba'in Shughra, fasakh danli'an akan dijelaskan dalam
p emb ah a s an berikutnya.
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Perempuan yang Tidak dapat ditalak

Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa talak dapat
dijatuhkan kepada perempuan (isteri) yangpantas menerimanya. Jika dia tidak
pantas untuk ditalak, dia tidak dapat ditalak.

Perempuan dalam masa 'iddah al<tbatfasakhkarena suami tidak se kufu'
(sederajat), atau mahar kurang dari mahar mitsl (mahar yang sepadan dengan
tradisi setempat), atau seorang perempuan yang telah mencapai usia balig
memilih bercerai dengan suaminya, atau terbukti bahwa pernikahan tersebut
ternyata batal disebabkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dalam
beberapa kondisi di atas talak tidak dapat dijatuhkan. Karena akad nikah dalam
kondisi seperti ini telah dibatalkan. Oleh sebab itu, akad tersebut dianggap tidak
ada dalam masa 'iddah. |ika seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau

aku talaki' sedangkan istrinya berada dalam beberapa kondisi seperti di atas,

maka ucapannya dianggap sia-sia dan tidak berdampak pada apapun.

Talak juga tidak sah dijatuhkan kepada perempuan yang telah ditalak
sebelum bersetubuh, karena ikatan pernikahan antara kedua pasangan tersebut
telah berakhir dan dia dianggap sebagai orang asing baginya, hanya karena
munculnya kata-kata talak sebelumnya. Oleh sebab itu, dia tidak dapat ditalak
lagi, karena dia bukan lagi istrinya dan bukan pula sebagai perempuan wanita
yang sedang dalam masa 'iddah yang berada di bawah kekuasaannya.

|ika suami berkata kepada istrinya yang belum disetubuhi, "Engkau aku talak.
Engkau aku talak. Engkau aku talak' sebanyak tiga kali, maka ucapan talakyang
pertama dianggap sebagai talak ba'inkarena ikatan pernikahan di antara mereka
masih tetap berlaku. Sedangkan ucapan talak yang kedua dan ketiga dianggap
sebagai sia-sia dan tidak mengandung makna dan tujuan karena ucapan talak
yang kedua dan ketiga diucapkan ketika dia sudah tidak menjadi istrinya lagi dan
tidak dalam masa iddahyang berada pada kekuasaannya. Bagi perempuan (istri)
yang ditalak sebelum dia disetubuhi, dia tidak memiliki masa 'iddah.,

Talak juga tidak sah dijatuhkan kepada perempuan yang tidak ada
hubungan pernikahan dengannya. )ika seorang laki-laki berkata kepada seorang

' Demikian menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syaf i. Imam Malik berkata,
"|ika suami berkatak-epada-istr_inyayangbelum disetubuhi, 'Engkau aku talak, engkau aku
talak, engkau aku talak', secara bei'turutlturut, maka itu diangg;p talak tiqa, karena ucaDan
tiga kali berturut-turut sama dengan mengatakan, 'Engkautititak tigaT<ahi Dalam kitab
Bidiyah al-Mujtahid dinyatakanbahwa siapa yang m-engulangi ucalpan yang sama, dia
mengucapkannya dalam bentuk bilangan, umpamanya ucapan, Aku talak enqkau tiea kali'.
berarti dia telah mengatakan, A\u me-njatuhkan talak tigal Barangsiapa yarrg"berpetaapai
bahwa menjatuhkan talak tiga dapat dilakukan dengan-satu kali'ucipan, fiaka'talakriva
berarti talak ba'in. 4k"t-, tetapi, aiia sebagian ulama-yang berpendapit, 'Tidak iatuh tilakdi talakl Ini berbeda dengan istri yang iiitalak belurir pdrnah disetibuhi.
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perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengannya, "Engkau aku talak,"

maka perkataan lelaki tersebut dianggap sia-sia. Hal yang sama juga berlaku

pada istri yang masa 'iddahnyasudah berakhir. Sebab, dengan berakhirnya masa

'iddah, berarti istrinya telah menjadi wanita lain (tidak ada ikatan pernikahan

Iagi). Umpamanya, seorang wanita dalam masa 'iddah talaktiga, sebab dengan

talak tiga, maka talak tersebut menjadi talak ba'in kubra. Oleh sebab itu, talak

lain yang dijatuhkan setelahnya tidak memiliki makna apa-apa.

Talak Sebelum Pernikahan

)ika seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, tapi dengan

syarat suami sudah menikah dengan perempuan lain, maka talaknya tidak

sah. Contoh: Seseorang berkata kepada istrinya, "|ika nanti saya menikah lagi

dengan Zahrah, engkau aku talak." Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Syua'ib dariayahnya, dari

kakeknya, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

e-LI,-: v ul {) 'i>',L 
V; ,err^; V ri { * \') ,:)fr-V ui i;T #Y irs )

"Tidak oOo norm Urgi onrl, cucu A'dam (matrusio, ,raS trrho,drp ,rrro,ru yang

bukan miliknya, tidak ada pembebasan (hamba sahaya) bagi seseorang (terhadap

hamba sahaya) yang bukan rniliknya dan tidak ada talak bagi (seorang laki-laki)

terhadap (perempuan) yang bukan istrinya."l

Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini merupakan hadits hasan dan termasuk

hadits yang paling baik dalam masalah ini. Pendapat ini juga merupakan

pendapat sebagian besar ulama dari kalangan sahabat Rasulullah saw. dan

para ulama." Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas,

Iabir bin Yazid dan sebagian besar kalangan tabi'in. Pendapat yang sama juga

dikemukakan oleh Imam Syaf i.

Abu Hanifah berkata berkenaan dengan talakyang muallaqatau disyaratkan,

"Talak seperti ini sah jika syarat yang diajukan suami terpenuhi, baik perempuan

yang diajukan suami bersifat umum (kepada semua perempuan) ataupun

perempuan yang sudah diketahui identitasnya dan ingin dinikahinya i'

Imam Malik dan murid-muridnya berpendapat, jika seorang suami (yatg

t

I

{
I

I

I
I

,lt
' HR Abu Daud. kltab 'hth-Thaldq," bab "ath-Thaldq Qabla an-Nikdh," [zr9o], jilid II, hal:

264. Tirmidzi kitab 'hth-Thaldq,"bab "MA JAh ld Thaldqa qabla an-Nikdh," Ir r 8 r ], iilid III,
hal +ll.Imam Tirmidzi berkata, "Hadits inihasan shahihl'Ibnu Majah kitab'hth-Thalhq,"
bab "lh Thaldqa qabla an-Nikdh," 2047,jilid I, hal: 66o.
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ingin mencerai istrinya) mengajukan syarat secara umum terhadap semua
perempuan, maka talak yang dijatuhkan kepada istrinya tidak sah. Tapi, jika
Perempuan yang akan dinikahinya sudah ketahuan identitasnya, maka talak
yang dijatuhkan kepada istrinya tersebut sah. Contoh syarat secara umum
adalah: Seorang suami berkata, "fika nanti saya menikah lagi dengan perempuan
lain, siapapun dia, maka engkau (istrinya, red) aku talak." contoh syarat secara
khusus: Seorang suami berkata, "|ika saya nanti menikah lagi dengan zahrah
-dengan menyebut nama perempuan yang akan dinikahinfu-, -uka engkau
aku talak."

Ad Cara Metakukan Tatak b4
Thlak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya

ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan tulisan
yang ditujukan kepada istrinya; baik dengan isyarat -bagi seorang tuna wicara-,
atau dengan mengirim seorang utusan.

Talak dengan Perkataan

Kata-kata talak ada yang diucapkan secara terus terang, ada juga yang
dilakukan dengan sindiran. Kata-kata yang diucapka, d.rgun terus terang
mengandung kata-kata yang sudah jelas dan sudah dimengerti maksudnya.
Seperti kalimat, "Engkau aku talak'atau menggunakan semua kalimat yang
berasal dari turunan kata talak.

Imam Syaf i berkata, "Kata-kata talak yang dikategorikan terus terang
terbagi menjadi tiga, yaitu: kata ath-thardq (talak), ar-firdq(berpisah ) dan as-
sardh (cerai). Inilah kata-kata yang disebutkan dalam Al-eur,an.

Sebagian mazhab Zhahiri berpendapat, "Talak tidak sah kecuali dengan
menggunakan ketiga kata ini, karena syariat Islam hanya menyebutkan tiga
kata ini untuk menunjukkan perceraian. Karena talak dikategorikan sebagai
'ibadah'dan salah satu syarat sahnya adalah dengan menggunakan kata-kata
yang berasal dari syariat, maka talak dinyatakan sah jika menggunakan ketiga
kata di atas.'

' Lihat Biddyah al-Mujtahid, jilidll, hal: 7o.
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Talak dengan Kinayah (Sindiran)

Maksudnya adalah kalimat yang diucapkan mengandung makna talak
dan makna yang lain, seperti kalimat anti bd'in,'(Engkau terpisah). Kalimat
ini dapat diartikan, melepaskan ikatan pernikahan dan dapat pula diartikan,
melepaskan diri dari perbuatan jahat. Contoh lain kalimat sindiran adalah,
"Semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri." Kalimat ini dapat
diartikan bahwa istri memiliki kuasa untuk mengurusi dirinya sendiri dan
melepaskan diri dari suami. Kalimat ini juga dapat diartikan bahwa istri bebas
melakukan tindakan apa pun sesuai yang dia inginkan. Contoh kalimat sindiran
bentuk lain adalah, "Engkau haram bagikul' Kalimat ini dapat diartikan sebagai

haram melakukan persetubuhan dengan istri. Dapat pula diartikan dengan

haram untuk menyakiti dirinya.

Talak dengan menggunakan kalimat yang terus terang dianggap sah tanpa
harus disertai dengan niat untuk memastikan apa seben arnyayang diinginkan
dari kalimat yang diucapkannya, karena kalimat yang digunakan secara terus
terang untuk tujuan talak sudah jelas tujuan dan maknanya.

Talakyang menggunakan kalimat secara terus terang disyaratkan kalimat
tersebut ditujukan kepada istri, untuk memastikan bahwa kalimat tersebut dapat
dianggap sah. Contohnya, "Istriku ditalak', atau "Engkau ditalakl'

Sedangkan talak yang menggunakan kalimat sindiran dinyatakan tidak
sah, kecuali jika disertai dengan niat. |ika seseorang mengucapkan kata talak
secara terus terang, kemudian dia berkata, "Saya sebenarnya tidak ingin
menceraikan, tapi yang saya inginkan dari kalimat ini adalah makna yang
lainl' maka pengakuannya itu tidak dapat diterima dan talaknya tetap sah.

|ika seseorang mengucapkan kalimat sindiran yang dapat diartikan sebagai

talak dan juga mengandung maknayanglain, kemudian dia berkata, "yang
saya inginkan sebenarnya bukan perceraian, tapi yang saya inginkan adalah
makna lainl' maka pengakuannya bisa dibenarkan dan talaknya bisa ditarik,
karena kalimat sindiran bisa diartikan dengan talak dan makna yang lain. ]adi,
yang dapat menjelaskan makna kalimat sindiran adalah niat dan tujuan orang
yang mengucapkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan
Imam Syafii. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan yang lain dari Aisyah ra., "sesungguhnya putri al-laun itu, ketika
dia dimasukkanke rumah Rasulullah saw. danbeliau menghampirinya, tiba-tiba
putri al-laun berkata, Aku berlindung kepada Allah darimu'. Maka Rasulullah

' Karena makna kata al-Baynfinah adalah menjauhkan dan memisahkan.
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saw. berkata, 'Engkau berlindung dengan menyebut Nama Yang Maha Agung,

engkau berlindung dengan menyebut Nama Yang Maha Agung, oleh karena itu,

pulanglah engkau ke rumah keluargamu'."'

Imam Bukhari, Muslim dan yang lain meriwayatkan hadits tentang Ka'ab

bin Malikyang tidak ikut dalam peperangan. Ketika ada yang berkata kepadanya,

Rasulullah saw. memerintahkanmu agarengkaumenjauhiistrimu!. Akubertanya,

Apakah aku harus menceraikannya atau apa yang mesti aku lakukan ? Dia

berkata, 'Tidak, jauhilah dia dan janganlah engkau mendekatinyal Kemudian

Ka'ab berkata kepada istrinya,'Pulanglah engkau ke rumah keluargamul"'

Kedua hadits di atas menegaskan bahwa kalimat, "Pulanglah engkau ke

rumah keluargamu" dapatdiartikan sebagai talak jika yang diinginkan demikian

dan dapat diartikan bukan talak jika tidak menginginkan talak.

Sedangkan penerapan yang dilaksanakan pada saat sekarang, sebagaimana

yang terdapat dalam undang-undang Mesir No. z5 pasal 4 berbunyi, "Thlak

dengan kalimat sindiran yaitu kalimat yang dapat diartikan sebagai talak atau

dapat pula diartikan dengan kata lain, akan jatuh jika ada faktor dan bukti yang

menunjukkan talakl'

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak dengan kalimat sindiran dianggap

sah sebagai talak jika disertai niat, talak juga sah jika ada bukti dan faktor yang

menunjukkan hal yang sedemikian."

Pendapat mazhab Hanafi ini tidak dilaksanakan undang-undang yang

menganggap kalimat sindiran sudah cukup menunjukkan pada arti talak

berdasarkan pada kondisi saat kalimat itu diucapkan. Dengan demikian, kalimat

sindiran yang diucapkan oleh seorang suami harus disertai dengan niat (jika

memang yang dimaksudkannya adalah untuk menalak istrinya).

Apakah Mengharamkan diri Melakukan Persetubuhan
dengan Istri termasuk Talak?

Seorang suami yang mengharamkan dirinya untuk menyetubuhi istrinya

bisa diartikan dia mengharamkannya dalam arti yang sebenarnya; juga bisa

ditafsirkan dengan talak yang menggunakan kata'mengharamkani Artinya, kata

' HR Bukhari kitab "ath-Thalhq)'bab "man Thallaqa wa Hal Yuwhjih ar-rajul Imrahtahu bi
ath-Thalkql" jilid VII, hal: 53.

' HR Bukhari lrutab "al-Maghhzi," bab "Ghazwah Tabfik wa Hiya Ghazwah al-'Usrah," jilid
VI, hal: 7, Muslim l<ttab "at-Taubah,"bab "Hadits Tawbah Kalab bin MAlik wa Shhhibayhi,"
lz16g), jilid IV hal: zrz5. Abu Daud kitab "ath-Thaldq," bab "f md '(Jniya bi ath-ThalAq
wa al-Niyyat," lzzozf ,jilid II, hal: 652-653. Nasai kitab'hth-Thaldq,"bab "Ilhaqi bi Ahliki:
$4zz-34i41 jilid VI,lial: 152-t53. Ahmad dalam al-Musnad, jilidIII, hal: 45ti.
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'haram' di sini tidak mengandung makna yang sebenarnya, tapi yang dimaksud

adalah perceraian.

Pada kondisi pertama, ketika kata haram diartikan dalam pengertian

yang sebenarnya, maka talak tidak jatuh. Sebagai dasarnya adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah ra., dia berkata, "Rasulullah

saw. pernah bersumpah karena perbuatan salah seorang istrinya, hingga beliau

mengharamkan apa yang sebelumnya halal, kemudian beliau membayar kafarat

terhadap sumpahnya itu."'

Dalam kitab Shahih Muslim,Ibnu Abbas ra. berkata,

" Apabila seseorang mengharamkan (berhubungan intim dengan) istrinya,

berarti itu adalah sumpah yang wajib dibayar kafarat (tebusan)nya. Kemudian

Ibnu Abbas membacakan ayat,

@ o{s{;A;,{)fie"€Jt*f)

" Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik

b agimu." (Al-Ah zib l33l: 2l)2

Imam Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya seorang sahabat

menemuinya lalu berkata, Aku telah mengharamkan istriku bagi diriku sendiril

Ibnu Abbas lantas berkata'Engkau berdusta. Dia (istrimu) tidak diharamkan

bagimui Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat berikut,

# fi'i G; XOt ";)3fr ,f;V 6;;J L\:6 6 "-i, x'i Uu?F I ;ii W.

@ '#i:^14

"HAi nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya

bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Peng-

ampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mezoajibkan kepada

kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu'. (At-Tahrim [00] : l-z)s

HR Tirmidzi kitab "ath-Thaldql' bab "MA JA:a fi al-Ild'l' rzor, jilid III, hal: 495-496.(bn
Maj ah l<ttab " ath - Th ald q," b ab " al - H ar dm l' z o 7 z, j ilid I, hal 67 o.

HRMuslim l<rtab"ath-Tftaldqi'bab"Wujfib al-Kffirah'alhmanHaramaImraatahuwalam
Yanwi ath-Thalkq," 18-19, jilid II, hal: r roo. Ibni Majah secara ringkas kitab"ath-Thaldq,"
bab'hl-Harhml'ioT3,jilid I, hal:67o. Ahmad dalam "al-MusnAd," iilidl,hal zz5.
Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa hukum haram di sini adalah sumpah.
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Setelah itu, Ibnu Abbas berkata kepadanya, Sekarang engkau wajib membayar

kafarat yang lebih berat, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya?"

Sedangkan pada kondisi kedua, ketika kata haram diartikan sebagai kata

sindiran yang berarti talak, maka secara otomatis talak pun jatuh, karena pada

konteks ini, kata haram digunakan sebagai kata sindiran seperti kata sindiran

lain.

Bersumpah dengan Sumpah
yang Biasa diucapkan Seorang Muslim

|ika seseorang bersumpah dengan sumpah yang biasa diucapkan seorang

Muslim, kemudian dia menarik sumpahnya, maka menurut mazhab Syaf i, dia

wajib membayar kafarat (tebusan sumpah) dan talaknya tidak jatuh. Demikian
juga dengan hal-hal lain. Dalam masalah ini, Imam Malik tidak menyatakan

pendapatnya. Walaupun demikian, pengikut mazhab Maliki generasi belakangan

(mutahkhkhirin) mengemukakan perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah

ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia cukup beristigfar jika dia

bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya. Akan tetapi menurut pendapat

yang masyhur di kalangan mereka,yangbersangkutan wajib membayar kaforat

sebagaimana yang dilakukan.oleh kaum Muslimin lainnya.

Tradisi yang biasa dilakukan di Mesir adalah bahwa sumpah seringkali

digunakan untukbersaksi kepadaAllah swt. dan untukmenjatuhkan talak, dan

seseorang yang bersumpah sebagaimana sumpah yang biasa diucapkan kaum

Muslimin kemudian dia membatalkan sumpahnya, maka dia wajib membayar

kafarat (tebusan) sumpah dan ikatan perkawinan dengan istrinya masih tetap

sah. Seseorang yang bersumpah untuk berjalan kaki ke Mekah atau berpuasa

sepanjang tahun, dia tidak perlu menunaikan sumpahnya dengan berjalan

kaki ke kota Mekah dan berpuasa sepanjang tahun, sebagaimana yang pernah

dilakukan orang-orang pada zamandahulu. Karena pada zamansekarang, tidak

ada orang yang bersumpah demikian.

Al-Abhari berkata, "seseorang yang bersumpah sebagaimana yang biasa

diucapkan oleh kaum Muslimin, jika dia melanggarnya, dia hanya diwajibkan

membaca istighfar. Thpi, ada juga yang berpendapat, dia wajib membayar kafarat

(tebusan) sumpah, sebagaimana pendapat mazhab Syaf i.

Perbedaan pendapat ini di kalangan mazhab Maliki berlaku jika seorang

' HR Nasai kitab 'ath-Thalhq,"bab "TA'wil Qawlihi Taldla: Yk ayyuhan Nabiyyu...At-Tahrim
[60]: r. Sunan an-Nassi,jilid VI, hal: r5r.

,
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tersebut mengucapkan sumpah itu dengan niat untuk talak. |ika dia berniat

untuk talak, kemudian dia menarik sumpahnya kembali, menurut mazhab

Maliki, orang tersebut wajib dikenakan hukuman sumpah, yaitu membayar

kafarat (tebusan) sumpah. Kami menganggap pendapat al-Abhari lebih kuat, di
mana orangyangbersumpah tidakmesti membayar kafarat sumpah, dia cukup

membaca istighfar, jika dia ingin menarik sumpahnya kembali.

Talak dengan Surat

Seseorang dibolehkan menjatuhkan talak dengan menulisnya, walaupun

yang bersangkutan bisa berbicara. Karena seorang suami dibolehkan menalak

istrinya dengan ucapan, dia juga dibolehkan menalaknya dengan tulisan.

Berkaitan dengan masalah ini, ulama fikih mensyaratkan bahwa surat

tersebut mesti terang dan jelas. |elas artinya dapat dibaca dan ditulis di atas

lembaran kertas dengan jelas. Maksud terang adalah ditulis dengan ditujukan

kepada istri dengan jelas, misalnya, "Wahai Fathimah! Engkau telah ditalakl'

|ika surat itu tidak ditujukan kepadanya, umpamanya seorang suami menulis

kalimat berikut, "Engkau ditalaki atau "Istriku ditalaki'maka kalimat seperti

ini tidak menyebabkan talak, kecuali jika disertai dengan niat. Karena mungkin

saja surat seperti ini ditulis bukan untuk tujuan talak, akan tetapi sekadar latihan

untuk memperindah tulisan.

Talak dengan Menggunakan Bahasa Isyarat bagi Tuna Wicara

Bahasa isyarat yang digunakan oleh orang yang tuna wicara merupakan

suatu cara untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Oleh sebab

itu, isyarat seperti itu juga dianggap sama kedudukannya dengan kata-kata yang

diucapkan saat menjatuhkan talak jika orang yang bisu tersebut memberikan

isyarat yang tujuannya untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Sebagian ulama fikih mensyaratkan bahwa isyarat orang yang bisu tersebut

tetap dianggap sah jika dia tidakbisa menulis. )ika dia bisa menulis, maka bahasa

isyarat yang dia gunakan tidak sah, sebab tulisan mengandung maksud yang

lebih jelas daripada isyarat. Bahasa isyarat tidak dapat digunakan kecuali jika

yang bersangkutan tidak bisa melakukan cara lain.

I
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Talak dengan Mengirim Utusan

Talak tetap dinyatakan sah dengan cara mengirim seorang utusan untuk
menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya

telah menalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut

bertindak sebagai orang yang menalak. Karenanya, talak dinyatakan sah.

Saksi pada Saat Talak

Mayoritas para ulama fikih, baik ulam a Salaf maupun Khalafberpendapat

bahwa talak tetap sah meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Karena talak

adalah hak suami dan talak tidak membutuhkan bukti untuk menggunakan

haknya tersebut. Tidak ada keterangan yang bersumber dari Rasulullah saw.

ataupun para sahabat yang menjelaskan saat talak b.rl'urgrrrng harus disertai
dengan adanya saksi.'

Menurut ulama fikih Syihh Imamiyah', "Menghadirkan saksi ketika hendak

menjatuhkan talak merupakan syarat sahnya talak. Landasan mereka atas

pendapat ini adalah firman Allah swt.

@ ;fJ;ei$K4$;,si;'\t1*15
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan

hendaklahkamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (Ath-Thaliq [65]: z)

' Thlak merupakan hak suami dan Allah telah menyerahkan kepadanya dan tidak diserahkan
kepada orang lain. Allah swt. berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka." (Al-
Ahzdb [f f]r +g) Allah swt. juga berfirman, 'Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu
mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)." (Al-Baqarah lzl: 4r) Ibnu Qayyim
berkata, "Talak diserahkan kepada suami. Karena ia berhak untuk kembali kepada istri
yang telah ditalaH' Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang hamba sahaya- laki-laki
datang menghadap Rasulullah saw. seraya berkata,'Wahai Rasrilullah, majikan saya ingin
menikahkan saya dengan hamba sahaya perempuannya. Sekarang dia ingin memisahkan
kehidupan kamil Dia melanjutkan ucapannya. 'Kemudian Rasulullah s-aw. naik ke atas
mimbar dan bersab da,'Wahai sekalian umat manusia, apa yang mendorong salah seorang di
antara kamu menikahkan hamba sahaya laki-lakinya dengan hamba sahaya wanita milikiya,
kemudian dia ingin memisahkan antara mereka berdua. Talak hanyalah milik laki-laki."
HR Ibnu Malah t{tab "ath-Thaldq"bab "Thalhq al-Abdi' lzo8 r I Dalam iz-Zawiiiddinyatakan
bahwa pada sanadnya terdapat Ibnu Lahihh dan ia dikategorikan sebagai periwayat yang
dha'if. Makna kalim'at, [;u-lu. i-i] i>.ur rr1] adalah talak mErupakan haf su'ami yahg ielafi
menerima perempuan tersebut sebagai istrinya. Hikmah yang berkaitan dengan masalah
talak di tangan suami telah kami jelaskan sebelumnya.

' Perbedaan yang dikemukakan Syihh khususnya Syihh Imamiyah tidak perlu dianggap.
Karena mereka berbeda pendapat dengan kita dalam masalah tauhid dan dasar-dasar agama
Islam. Mereka mengkafirkan sahabat, walaupun ada sekelompok dari mereka yang tidak
berbuat demikian, mereka juga mengkafirkan golongan Ahlu as-Sunnah, malah mereka
menyalahkan ajaran Al-Qurhn. Lihat Kasyf al-AsrAr'an asy-Syihh al-Asyrir karya Syekh
Mushthafa Salamah. Kitab tersebut mengandung kajian penting berkaitan dengan Syihh.

I

I
I
I,
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Ath-Thabrusi menyebutkan bahwa secara zahir, ayat ini memerintahkan
agar menghadirkan saksi ketika hendak menjatuhkan talak. Ada riwayat dari
ulama Ahlul Bait yang menyatakan bahwa hukum menghadirkan saksi dalam

talak adalah wajib dan termasuk syarat sahnya talak.'

Sahabat Rasulullah saw. yang mewajibkan untuk menghadirkan saksi talak
dan merupakan syarat sahnya talak adalah Imam Ali bin Abi Thalib, Imran bin
Hushain. Sedangkan dari kalangan Tabi'in adalah Imam Muhammad al-Baqir,

Imam ldfar ash-Shadiq, dan anak keturunan mereka dari kalangan Ahlul Bait.

Demikian juga menurut pendapat Athal Ibnu |uraij dan Ibnu Sirin.

Dalam kitab lawdhir al-Kaldm dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata

kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak, 'Apakah engkau

mempersaksikannya kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana yang

diperintahkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an?" Dia menjawab, "Tidakl'

Mendengar itu, Imam Ali berkata, "Pulanglah. Karena talakmu tidak sahl'

Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannyadari'Imran bin Hushain ra., "Dia

pernah ditanya tentang seorang laki-laki yarugmenceraikan istrinya, kemudian
dia menyetubuhinya. Tapi ketika menalaknya ataupun merujuknya, tidak
disaksikan oleh orang lain. Lalu Imran menjawab, 'Engkau telah menalak dengan

tidak mengikuti Sunnah dan rujuk tidak mengikuti Sunnah. Datangkanlah saksi

untuk menalaknya dan untuk merujuknya. Dan janganlah engkau ulangi lagi

perbuatanmu inil'2

Dalam ilmu Ushul Fikih dinyatakan bahwa ucapan sahabat yang berbunyi,
"Demikian menurut Sunnah Rasulullah sawll maka hukumnya dianggap sebagai

perbuatan Rasulullah saw.. Demikian menurut pendapatyang kuat. Karena maksud

ucapan tersebut pada dasarnya adalah seseorang dianggap wajib untuk diikuti
Sunnahnya, yaitu Rasulullah saw. Di samping itu, sahabat menggunakan kata

'SunnAh', maka maksudnya adalah menjelaskan hukum agama Islam tentang suatu

masalah, bukan menjelaskan tentang makna bahasa atau tradisi kebiasaan. Hal ini
sebagaimana yang dibahas secara terperinci dalam ilmu Ushul Fikih. Al-Hafidz as-

Suyuthi menjelaskan dalam kitab ad-Durr al-Mantstu tentang tafsir ayat,

) i ei;'\tryY, ?#, "r;;'rb 5,)#,:6K:(,|){Ct,* 6g

@ K';

' Tafsir al-Alttsi, Surat ath-Thaldq. Lihat Ashl asy-Syt ah.
' HR Abu Daud kitab "ath-Thald.qi'bab 'hr-Rajul Yurhji' wa la Yashad," [2186], jilid II, hal:

263. Ibnu Majah kitab'ath-Thaldq,"bab'br-Raj'ah," lzoz5), jilid I, hal:652. Baihaki kitab
"ar-Rajhh,"bab "Md jdh fi al-Isyhdd 'ald ar-Rajah," jilid VII, hal: 373.
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"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi yang adil di antarakamu....." (Ath-Thaliq [65]: z)

Dari Abdurrazaq dari Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki bertanya kepada
Imran bin Hushain tentang seorang laki-laki yangmenjatuhkan talak dan rujuk
tanpa menghadirkan saksi. Imran menjawab, "sungguh jahat apa yang dia
lakukan itu. Dia menjatuhkan talak secara bid'ah dan rujuk tidak mengikuti
Sunnah Rasulullah saw. Oleh sebab itu, dia mesti mempersaksikan talaknya
kepada orang lain dan mempersaksikan rujuknya kepada orang lain. Dan
hendaknya dia memohon ampun kepada Allah swt."

Bantahan Imran di sini mengandung arti ancamannya dan perintahnya
agar memohon ampun kepada Allah swt., karena menurutnya orang itu telah
dianggap berbuat maksiat, berarti wajib menghadirkan saksi jika hendak
menjatuhkan talak dan pada saat rujuk, sebagaimana yang terlihat jelas dalam
ucapannya tersebut.

Dalam kit ab al-Wasd'il, diriwayatkandari Imam Abu |a'far al-Baqir, dia berkata,
"Talak sebagaimana yang diperintahkan Allah swt. dalam Al-Qur'an dan seperti
yang dituntut Rasulullah saw. adalah, seorang laki-laki memisahkan diri dari istrinya,
jika masa menstruasi telah berlalu dan istrinya telah suci dari haid, maka dia mesti
menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil pada saat ia menjatuhkan talaknya,
pada saat istrinya sedang suci dan tidakdisetubuhi. Laki-laki itu berhakuntukrujuk
kepadaistrinyadalammasa iddahnyasebanyaktigakali quru'(masahaidataumasa
suci) selama masa iddah belum berakhir. Setiap talak yang tidak melaksanakan
syarat ini adalah batal, dan dianggap tidak dianggap sebagai talakl'

Imam ldfar ash-Shadiq berkata, "seseorang yang menjatuhkan talak
tanpa menghadirkan saksi, maka talaknya tidak sah." As-Sayyid al-Murtadha
berkata dalam kitab al-Intishhr, argumentasi mazhab Syihh al-Imamiyah yang
menegaskan bahwa menghadirkan saksi dua orang yang adil sebagai syarat
sahnya talak dan jika syarat ini tidak dilaksanakan, maka talaknya tidak sah,
itu berdasarkan pada firman A1lah swt.

@ t)i,si;\.Ad;
"Dan persaksikanlah olehmu kEada dua orang taki-taki yang adil di antarn

kamu." (Ath-ThalAq [65]: z).

Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan agar menghadirkan saksi. Secara
zahir, perintah dalam ayat ini mengandung arti wajib. Adapun arti arjuran
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atas kalimat perintah dalam ayat ini adalah menyalahi hukum asal dan tidak
disertai dengan dalil.

Dalam ad-Durr al-Mantstr, Imam Suyuthi meriwayatkan dari Abdurrazaq

dan Abd bin Humaid, dari Athai ia berkata, 'Akad nikah mesti dihadiri saksi,

talak mesti dihadiri saksi dan rujuk mesti dihadiri saksil'

Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab Thfsirnya dari Ibn |uraij bahwa

Atha'pernah menafsirkan firman Allah swt. yang berbunyi,

@ .-J';iisb1r113
"Dan persaksikanlah kEada dua orqng laki-laki yang adil di antara kamu. . ."

(Ath-Thalnq [6s]: z). Atha' berkata, "Nikah, talak, dan rujuk tidak boleh

dilakukan tanpa dihadiri dua orang saksi laki-laki yangadil sebagaimana firman

Allah swt. di atas, kecuali jika memang ada uzur".

Ucapan Athd "tidakboleh" menandakan bahwa adanya saksi pada saat akan

menjatuhkan talak hukumnya adalah wajib. Menurutnya, talak sama dengan

nikah. Sehingga pada saat akan menjatuhkan talak juga disyaratkan adanya

bukti (kesaksian).

|ika saat menalak diharuskan menghadirkan saksi, maka dapat difahami

bahwa pendapat yang menyatakan sunnah menghadirkan saksi, sebagaimana

yang disebutkan dalam sebagian kitab fikih maksudnya adalah ijma' mazhab,

bukan Ijma menurut ilmu Ushul Fikih, sebagaimana ijma'yang didefinisikan

oleh Imam Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa.ljmi menurut Imam Ghazali

adalah kesepakatan umat Rasulullah saw. dalam urusan agama. Berbeda dengan

masalah ini, karena ada sebagian sahabat, tabi'in dan ulama mujtahid yang

menyatakan wajib menghadirkan saksi pada saat menjatuhkan talak.

Di samping itu, juga dapat difahami bahwa apayangkami nukil dari Imam

Suyuthi dan Ibnu Katsir berkenaan dengan kewajiban menghadirkan saksi

dalam menjatuhkan talak tidak hanya dikemukakan oleh ulama-ulama dari

Ahlul Bait saja, sebagaimana yang dinukil oleh as-Sayyid al-Murtadha dalam

kitab al-Intishdr Pendapat ini juga dikemukakan oleh pendapat Atha',Ibnu Sirin

dan Ibnu ]uraij, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Talak Taniiz dan Talak Ta'liq

Ucapan talak terkadang langsung jatuh, terkadang terkait pada syarat dan

terkadang terkait dengan masa yang akan datang. Maksud talak yang jatuh
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secara langsung (talak Tanjiz) adalah ucapan talakyang tidak digantungkan pada

suatu syarat dan tidak dikaitkan dengan masa yang akan datang. Thlak tersebut

terjadi secara langsung pada saat diucapkan oleh seseorang yangmenjatuhkan

talak. Contoh: seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalakl' Hukum
talak seperti ini langsung berlaku pada saat lafal talak diucapkan dan berlaku

bagi pihak yang ditalak (istri, red).

Maksud talak ta'liq adalah seorang suami yang menjatuhkan talak tapi

dikaitkan dengan suatu sarat tertentu. Contoh: seorang suami berkata kepada

istrinya, "|ika engkau pergi ke tempat itu, maka engkau ditalakl'

Talak ta'liq dinyatakan sah jika memenuhi tiga syarat berikut, yaitu:

r. Menggantungkan syarat pada sesuatu yang belum ada, tetapi mungkin

akan terjadi pada masa yang akan datang. ]ika menggantungkan syarat

pada sesuatu yang telah ada ketika talak diucapkan, umpamanya seorang

suami berkata, ")ika matahari terbit, maka engkau ditalak" dan memang

pada saat yang bersamaan matahari sudah terbit, maka ucapan tersebut

dikategorikan sebagai talak tanjiz,meskipun diucapkan dalam bentuk ta'liq.

|ika menggantungkan syarat pada sesuatu yang mustahil terj adi, maka ucapan

talak tersebut dianggap sia-sia (tidak sah). Contoh: seorang suami berkata,

"fika ada unta masuk ke dalam lubang jarum, maka engkau ditalakl'

2. Wanita yang ditalak adalah istri yang sah dan dapat dijatuhi talak.

3. Wanita yang ditalak dalam status sebagai istri ketika syarat ta'ltqdijatuhkan.

Ta'ltqterbagi dua: Pertama,ta'liqsebagai sumpah dengan tujuan agar melaku-

kan suatu pekerjaan, atau meninggalkannya, atau untuk menguatkan sebuah

berita. Ta'liqsemacam ini disebut dengan ta'liq sumpah. Contoh: seorang suami

berkata kepada istrinya, "]ika engkau keluar rumah, maka engkau ditalakl'

Suami berkata demikian dengan tujuan melarang istrinya keluar rumah, bukan

bermaksud untuk menjatuhkan talak. Kedua, ta'liq yang dimaksudkan untuk
menjatuhkan talakjika syaratyang disebutkan menjadikenyataan.Ta'liqsemacam

ini disebut dengan ta'ltqbersyarat. Contoh: seorang suami berkata kepada istrinya,
"]ika engkau mau membebaskan sisa pembayaran, maka engkau ditalakl'

Menurut mayoritas ulama, kedua jenis ta'liq ini dapat menjatuhkan talak.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa talaknya tidak sah. Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah

dan Ibnu Qayyim menjelaskan, "Talak ta'liq yang mengandung arti sumpah

dinyatakan tidak sah dan seseorang yang mengucapkannya wajib membayar

kafarat (tebusan) sumpah, jika yang disumpahkan menjadi kenyataan. Kafarat

atas sumpahnya adalah dengan memberi makan kepada sepuluh orang miskin,
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atau memberi pakaian kepada mereka. |ika tidak mampu, maka dia wajib

berpuasa selama tiga hari."

B erkaitan dengan talak b ers yar at,kedua ulama ini berkata, " Talak bersyarat

dianggap sah jika yang disyaratkan telah terpenuhi."

Ibnu Taimiyyah berkata, "Lafal talakyang biasa diucapkan oleh seseorang

manusia ada tiga:

Pertama, ucapan tanjiz dan irsdL Misalnya, seseorang berkata, "Engkau

ditalakl' Kalimat ini dapat menjatuhkan talak, karena kalimat ini bukan sumpah

dan orang yang mengucapkannya tidak wajib membayar kaforat menurut

kesepakatan para ulama.

Kedua, ucapan ta'liq. Misalnya, seseorang berkata, "saya akan menj atuhkan

talak kepadamu jika saya berbuat beginil' Ucapan ini menurut ahli linguistic

masuk dalam kategori sumpah. Sebagian ulama dan masyarakat awam

menganggapnya sebagai sumpah.

Ketiga, ucapan ta'liq. Misalnya, seseorang berkata, ")ika saya berbuat

demikian, maka istri saya ditalaH'fika ucapan ini dimaksudkan sebagai sumpah,

maka makruh hukumnya menjatuhkan talak sebagaimana makruh hukumnya

bagi seseorang mengalihkan hutangnya dengan sumpah. fadi, hukum ta'liq

seperti ini sama dengan hukum talak pertama yang oleh para ulama fikih telah

sepakat dianggap sebagai sumpah.

|ika syarat yang dimaksudkan dalam ta'liq talak sudah terpenuhi, maka

ucapan ta'liq tersebut tidak dianggap sebagai sumpah. Umpamanya, seorang

suami berkata, "fika engkau memberi seribu kepada saya, maka engkau ditalakl'

atau, "]ika engkau berzina, maka engkau ditalakl' Dalam ucapan ini yang

dimaksudkan adalah menjatuhkan talakketika berbuat maksiat, bukan sekadar

sumpah kepada istrinya. Oleh sebab itu, ucapan ini bukan termasuk sumpah

dan tidak perlu membayar kaforat menurut ulama fikih yang kami ketahui.

Talaknya dianggap sah jika syaratnya telah terpenuhi.

|ika ucapa n ta'liqtalak dimaksudkan untuk memberikan dukungan, larang-

an, pembenaran atau pendustaan atas sesuatu, maka jika terjadi pelanggaran

terhadap apayang diucapkan dalam ta'liqtalaktersebut, maka talaknya dianggap

tidak makruh, baikta'ltqtalak tersebut diucapkan dalam bentuk sumpah atau

bentuk bersyarat. Sebab, ta'liq talak seperti ini dalam pandangan orang Arab

ataupun selain bangsa Arab dianggap sebagai bentuk sumpah.

|ika ucapan ta'liq talak merupakan sumpah, dalam hal Ini, terdapat dua

hukum, yaitu ada kalanya sumpah berlaku secara sah dan jika dilanggar,wajib
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membayar kafarat. Ada juga sumpah yang tidak sah, seperti bersumpah dengan

nama-nama makhluk, maka sumpah seperti ini tidak wajib membayar kafarat

bagi orang yang melanggarnya. Di samping kedua hukum di atas, ada juga

sumpah yang berlaku secara sah dan dapat dilakukan dengan baik, tapi bagi

orang yangmelanggarnya tidak diwaj ibkan membay ar kafarat Bagaimanapun
jr'rgu, sumpah yang terakhir ini tidak memiliki ketentuan hukum di dalam A1-

Qurhn dan Sunnah Rasulullah saw., juga tidak didukung oleh dalil.

Penerapan Talak di Pengadilan Agama Mesir.

Talak dengan ta'liq yang diterapkan pada masa sekarang sebagaimana

ketentuan dalam undang-undang No. z5 tahun t929, pasal z berbunyi, "Talak

yang tidak langsung (talak Ghair Munjiz) dinyatakan tidak sah jika kalimat

yang digunakan mengandung makna kemungkinan hanya untuk melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatul'1

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa penyusun undang-undang berpegang

kepada pendapat sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syaf i, pendapat AIi bin Abi
Thalib, Syuraih, Daud Zhahiri dan murid- muridnya yang mengatakan bahwa

talak yang mengandung makna sumpah adalah tidak sah.

Sedangkan yang talak ta'ltqyang dikaitkan dengan masa yangakan datang

adalah talak yang diucapkan dikaitkan dengan masa tertentu. Thlak tersebut

akan jatuh jika masa yang disebutkan telah tiba. Contoh: seorang suami berkata

kepada istrinya, "Esok hari engkau ditalak I atau "Engkau ditalak pada awal tahunl'
Dalam kasus seperti ini, talak akan terjadi esok hari atau pada awal tahun, selama

perempuan tersebut masih dalam kuasanya (menjadi istrinya, red) ketika waktu

yang ditentukan itu tiba. Hal itu merupakan syarat sahnya talak. Jika seorang suami

berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak setahun lagil' menurut pendapat Abu

Hanifah dan Malik, istrinya itu tertalakpada waktu itu juga. Imam Syafii dan Imam

Ahmad berpendapat, talak tidak berlaku sebelum waktu setahun, sebagaimana

yang disyaratkan tiba. Ibnu Hazmberkata, "fika seorang suami berkata, 'Pada awal

bulan nanti, engkau ditalaki atau ia menyebutkan waktu tertentu, maka dengan

ucapan seperti ini tidak berarti talak langsung jatuh, baik pada saat itu juga atau

' Sebagai tambahan, dalam Pengadilan .Agama di Indonesia Jaliq talak masuk dalam peraturan
mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian ta'ltqtalakbukan salah satuyang wajib diadakan
pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'liq talak sudah diperjanjikan tidak dapat
dicabut kembali. Namun demikian ta'ltqtalaktidak dengan sendirinya dapat memutuskan
ikatan perkawinan jika terjadi pelanggaran atau terjadi hal-hal yang dikehendaki dalam
ta'ltq.Pada Bab VII Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Perjanjian Perkawinan
Pasal 46 ayat (z) menyebutkan: Apabila keadaan yang diisyaratkan dala m ta'liq talakbetril-
betql terjadikemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh
jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
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"Dan barangsiapa yang melanggnr hukum-hukum Allah, maka sesunSSuhnya

dia telahberbuat zalim terhadap dirinya sendiri." (Ath-ThalAq [65]: L)

Disamping itu, jika setiap talak tidak langsung berlaku pada saat dijatuhkan,

maka tentunya mustahil talak itu dapat berlaku setelah masa jatuhnya talak itu

berlalu sekian lama.

AdTalak Sunnah danTalak Bid'ohb4

Talak terdapat terbagi menjadi dua kepada talak sunnah dan talak bid'ah.

I . Talak Sunnah

Yang dimaksud dengan talak Sunnah adalah talak yang dilakukan sesuai

dengan ketentuan syariat Islam, seorang suami menalak istri yang sudah pernah

disetubuhi dengan satu kali talak pada saat istri dalam keadaan suci dan tidak

lagi disentuh (melakukan hubungan intim, red) selama waktu suci tersebut.

Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

pada saat awal bulan tiba. Alasannya adalah karena tidak adanya dalil dari Al-

Qurhn maupun Sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa talak seperti ini

sah. Allah swt. telahmengajarkankepadakitatentangtalakterhadap istriyangtelah

disetubuhi atau talak terhadap istri yang belum disetubuhi. Akan tetapi, tentang

masalah ini di luar pengetahuan kami, Allah swt. berfirman,

c.t .1<'1't. "1( 6(z ).t (,.zzz .z'z
. . . r4-...eJ 

d, -\49 d.Ill :;l-b-tr-.r U)- - -

*U:Uifir,)Fr.1:G9"aGf 'elr$i

"Talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yangbaik." (Al-Baqarah

l2l:2291

Maksudnya, talakyang sesuai dengan ajarunsyariat Islam adalah menjatuh-

kan satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk, kemudian ditalak

untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi. Setelah itu, jika

seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua ini, maka

dia dapat memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik atau

melepaskannya dengan baik. Allah swt. berfirman,
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WLiU"i'
"Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)."
(Ath-ThalAq [65]:1)

Maksudnya, jika kamu ingin menceraikan istri, maka ceraikanlah mereka

ketika menjelan g'iddah; seorang perempuan yang ditalak bisa menjal ani'iddah
jika dia diceraikan setelah suci dari haid, nifas atau sebelum disetubuhi.

Hikmah dibalik ketentuan ini adalah apabila perempuan diceraikan pada

waktu haid, maka dia tidak dapat menyambut masa 'iddah. Dengan demikian,
masa 'iddah yang mesti dijalaninya lebih lama. Karena sisa masa haid tidak
dapat dihitung sebagai masa 'iddah. Hal ini dapat merugikan dan memberatkan
pihak perempuan.

)ika ditalak pada saat suci dari haid, tapi disetubuhi pada masa suci tersebut,

maka dalam keadaan seperti ini, tidak dapat diketahui apakah dia hamil atau belum.

Karenanya, cara menghitung'iddahnya tidak dapat diketahui, apakah dia boleh
menjalani'iddah setelah bersih dari haid atau setelah melahirkan anaknya.

Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya dia (Abdullah bin Umar)
menceraikan istrinya ketika sedang haid saat Rasulullah saw. masih hidup.
Umar kemudian menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw. Mendengar itu,
beliau kemudian menjawab, 'Perintahkan dia agar merujuk kembali, kemudian
dia mesti tetap mempertahankan istrinya hingga tiba masa suci, kemudian dia

haid,lalu suci lagi. Setelah itu, dia boleh mempertahankannya sebagai istrinya
atau menalaknya, tapi sebelum disetubuhi. Inilah 'iddah yang diperintahkan
Allah ketika hendak menalak kaum istri.'

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Ibnu Umar ra. pernah menalak

istrinya ketika sedang haid dengan satu kali talak. Kemudian dia menceritakan

masalah ini kepada Rasulullah saw. Mendengar hal tersebut, beliau bersabda,
"Perintahkanlah dia agar merujuknya kembali. Setelah itu, dia boleh menalak

istrinya jika sudah suci atau ketika sudah diyakini bahwa istrinya sudah hamil."'
HR Nasai, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud.

HR Muslim kitab 'ath-Thaldq," bab "Tahrim Thalkq al-Hh'idh bi Ghayr RidhdhA wa law
gfWry!Y,rq,oq*t!-TlylAqryaYu'ytglbiRa!'atihii,_1,,jilidrI, hal: roe3. elg.Qayf t<i1a!.(halaJa w a Waqah ath-Th alhq w a Yu'mar bi Rajhfih A," r, j il id II, hal: r o g 3. Abu Daud kitab
hth-Thal6.q,".y*"I^ryftqq::;syfyah|'\z.1.t2l,jilidII, hal:63z.Iu:uj Yt^P if\ Tal.QA,'.|.
'hth-Thaldq," bab "fi Thaldq as-Sunnah," lzr79f ,jilid II, hal: 632. Nasai kfiab 'hth-Thlldq,"
pap'..\M-aqt ath-Thalhqli al-'Iddah,l'[:lgo] jilid VI, hal: 47.Ibnu Majah kitab 'hth-Thaldq"
bab "Thaldq as-Sunnah," lzorg)jilid I, hal: 65r.
HR Muslim kttab 'hth-Thaldal'bab "Tahrim Thalda al-Hhlidh bi Ghavr RidhAhA." I c I iilid IT- hel:

lo9r..4!u Dagd kitqb 'hth-Thalhqibab'fi Thaldq as-Sunnah," [zr8r] jilid: II, hal'262. Nasai
Vrtab 'hth-Thalhq)'bab "Mh Yaf hl idza Thailaqa Tathliqah wa Hiya Hd'idi," itlidYl, hal: r 4o. Ibnu
Majah kfiab' bti- Thalaq" bab'hl- Hdmil kffi ruth ail, q? " lzo fil j ilid I, hal: 6 5 z.

w a Hiy a Hd:idh," jlhdYl, haL r 4o. Ibnu

" Izor9] jilid I, hal: 65r.
nlda I' bab " Tahrim ThaliHR Muslim kitab'hth.-T!a.ldqi.'bgb 'lTaly?m rhallq al-Hhlidh bi Ghayr RidhAha," [s] jilid II, hal:

Majah krtab "ath-Thaldqi'bab'hl-Hdmilkayfa Tuthallaq?" [zo4lji]id I, hal 652.

lt

kfiab' hth -Th al hq)' bab " Mh yaf hl i d z d Th ail a q a
Majah kfiab' bti- Thalil q" bab'hl- Hdmil kffi

Talak-33



Secara zahir, riwayat ini menjelaskan bahwa talak pada masa suci setelah

haid yang pada saat itu talak dijatuhkan, maka itu dianggap sebagai talak Sunnah

(talakyang sesuai dengan ajaran Rasulullah saw.), bukan talakbidhh. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan salah

satu pendapat dari Imam Syafii. Mereka berlandaskan pada zahir hadits tersebut,

yaitu larangan menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. |adi, jika perempuan

telah suci dari haid berarti larangan tersebut tidak berlaku. Karenanya, talak pada

saat seorang perempuan dalam keadaan suci, maka itu dibolehkan.

Dalam riwayat hadits yang pertama disebutkan, "Kemudian dia mesti

tetap mempertahankan istrinyahingga tiba masa suci (darihaid), kemudian dia

mengalami haid, lalu suci lagi" merupakan keterangan tambahan yang memang

wajib dilaksanakan. Penulis kitab ar-Raudhah an-Naddiyah menjelaskan,

"Keterangan tambahan ini terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Oleh sebab itu, riwayat ini lebih kuat karena alasan tersebutl' Demikian ini
menurut pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Imam Syafi'i

dalam salah satu pendapatnya, Abu Yusuf dan Muhammad.

2. Talak Bid'ah

Talak bid'ah adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam,

seperti seorang suami yangmenalak istri sebanyak tiga kali talak dengan satu kali

ucapan atau menalaktiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Contoh:

seorang suami berkata, "Engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak', atau

seorang suami menalak istrinya ketika sedang haid, sedang nifas atau ketika

sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut.

Para ulama sepakat bahwa talak bidhh diharamkan dan bagi yang

melakukannya, dia berdosa. Sebagian ulama juga ada yangberpendapat bahwa

talak bid'ah tetap sah dan mereka mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Talak bid'ah tetap termasuk dalam pengertianayat-ayat talakyang bersifat

umum.

2. Pengakuan Ibnu Umar ra. ketika dia menalak istrinya yang sedang haid

dan Rasulullah saw. memerintahkannya agar rujuk kembali. Ini berarti

bahwa talak Ibnu Umar tersebut dianggap sah.

Sebagian ulama yang lain' berpendapat bahwa talak bidhh tidak sah.'

' Di antaranya adalah Ibnu Aliyyah dari golongan ulama Salaf, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Hazm
dan Ibnu Qayyim.

' Lihat dalam kitab 'hr-Rawdhah an-Nadiyah," jilidVll, hal: 49.
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Mereka menolakbahwa talak bidah termasuk dalam pengertian ayat-ayat talak

yang bersifat umum. Karena talak bid'ah bukan talak yang dibenarkan oleh

Allah swt., bahkan Allah swt. memerintahkan agar meninggalkannya. Allah
swt. berfirman,

@ WGb-:,iW
"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

(menghadapi) 'iddahnya (yang raajar)". (Ath-Thalaq [65]: 1)

Rasulullah saw. berkata kepada LJmar ra.,

W;r*i)
"Perintahkanlah dia (lbnu lJma) agar kembali rujuk kepada istrinya."

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw. marah ketika beliau menerima berita

tersebut, padahal Rasulullah saw. tidak pernah marah terhadap suatu perbuatan

yang dihalalkan Allah swt. Adapun perkataan Ibnu Umar bahwa talak yang

dijatuhkan kepada istrinya tetap dianggap sah, namun dia tidak menjelaskan

siapakah yang menganggapnya sah. Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai

meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia pernah menalak istrinya ketika sedang

haid. Kemudian Rasulullah saw. mengembalikan istrinya ke pangkuannya tanpa

menganggapnya sebagai talak."'

Sanad hadits ini shahih dan tidak ada ulama yang memperdebatkan riwayat

ini. Riwayat ini dengan jelas menerangkan bahwa orang yang menganggap talak

Ibnu Umar tersebut sebagai talakyang tidak sah adalah Rasulullah saw. sendiri. Oleh

sebab itu riwayat ini tidak dapat membantah ucapan Ibnu Umar ra. Karenaytrrg

mesti dijadikan sebagai dalil adalah riwayat Ibnu Umar, bukan pendapatnya.

Adapun riwayat yang berbunyi, "PerintAhkanlah dia (Ibnu Umar) untuk

merujuk istrinya" dan dihitung sebagai satu kali talak, jika riwayat ini shahih,

maka tentunya dapat dijadikan sebagai hujjah. Tapi, riwayat ini tidak shahih

sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab al-Hddy. Riwayat

ini diriwayatkan dengan beberapa sanadyang semuanya terdiri dari para perawi

yang majhul dan pendusta, dan tidak ada satu pun di antaranya yang dapat

dijadikan sebagai hujj ah.

' HR Bukhari kitab "ath-Thaldq,"bab "Murdjahh al-Hd'idh," )ilid VII, hal:76.Abu Daud kitab
'hth-Thaldq," bab 'fi Thaldq as-Sunnah," [2r85] jilid II, hal: 636. Nasai Wtab'bth-Thalhq)'
bab'hth-Thaldq li Ghayr al-'Iddah," [lf g8,] jilid: VI, hal: r4r. Tirmidzi kltab'ath-ThalAq
wa al-Lihn" bab "MA JAh fi Thaldq as-Sunnah," lrqs) jilid III, hal: 469. Ahm'd dalam
"al-Musnadl' jilid II, hal: 6-$. Darimi kitab 'hth-Thalkq," bab 'hs-Sr.rnnah fi atl, Thaldq"
lzz67-zz68l jilid II, hal: 83.
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Kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa talak yang bertentangan

dengan talak Sunnah disebut sebagai talak bid'ah dan Rasulullah saw. telah

pun menegaskan bahwa, "setiap bid'ah adalah sesat."'

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa talak bid'ah bertentangan dengan

ketentuan Allah swt. dalam A1-Qur'an serta keterangan Rasulullah saw. dalam

hadits Ibnu Umar. Segala sesuatu yangbertentangan dengan ketentuan Allah

swt. dan rasul-Nya pasti tertolak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits

Aisyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

'r, * ,6;i ^l; ,; "W ,f
"setiap perbuatan yang tidak sesuai arrgo, aiaran kami, maka pasti

ditolak."

]ika ada orang yang menyatakan bahwa talak bid'ah seperti ini memiliki

kekuatan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan aiaran Rasulullah

saw. tetap dianggap sah dan mengikat bagi pelakunya, maka pernyataan seperti

ini tidak dapat diterima, kecuali jika didukung dengan dalil.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa talak bidhh tidak sah adalah

Abdullah bin Umar, Sa'id bin al-Musayyib, Thawus yang merupakan salah

seorang murid Ibnu Abbas. Demikian juga pendapat Khallas bin Amr dan Abu

Qilabah dari golongan tabi'in. Pendapat ini merupakan pendapatyang dianggap

kuat oleh Imam Ibnu'Uqail yang termasuk salah seorang tokoh mazhab Hambali,

demikian juga menurut ulama dari kalangan Ahlul Bait, mazhab Zhahiri, salah

satu pendapat imam Ahmad dan pendapat Ibnu Taimiyyah.

Hukum Menalak lstri yang sedang Hamil

Menjatuhkan talak kepada seorang istri yang sedang hamil hukumnya boleh.

Sebagai dasarnya adalah haditsyang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Abu

Daud dan Ibnu Majjah, bahwasanya Ibnu Umar pernah menalak istrinya ketika

sedang haid dengan satu kali talak. Masalah ini kemudian diceritakan kepada

Rasulullah saw. Mendengar itu, beliau bersabda,"Perintahkanlah dia agar rujuk

kembali kepada istrinya. Kemudian hendaklah dia menalaknya ketika istrinya

dalam keadaan suci atau ketika sudah dapat dipastikan bahwa dia hamill'

Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama, selain mazhab Hanafi. Mereka

m,aLIumuhh'"bab,,Takhfifash-Shalhhwaal-Khuthuah],VijilidII,hal:
5gz. Ibnu Majah dalam 'al-Muqaddimafi," bab "ljlin-ab al-Bida' wa al-ladal," 145) jilid I,
l{al: ry. Ahmad, jilid III, hal: z16-z7r dan jilid IV; hal: rz6-127.
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berbeda pendapat mengenai masalah ini. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata,
"farak antara dua talak mesti dipisahkan selama satu bulan. Dengan demikian,
talak ketiga dapat dilakukan." Muhammad dan Zufar berkata, "Thlak yang
dijatuhkan (kepada istri) yang sedang hamil tidakboleh lebih dari satu kali talak.
Dan dalam masa hamil tidak dibenarkan untuk menjatuhkan talak berikutnya
hingga wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. )ika anak yang
dikandungnya sudah lahir, dia diperbolehkan menjatuhkan talak selanjutnyai'1

Menalak Wanita yang sudah Tidak Haid dan Perempuan yang belum Menstruasi

Menjatuhkan talak kepada wanita yang tidak lagi haid dan yang belum
menstruasi dianggap sesuai dengan Sunnah jika dilakukan satu kali talak dan
tidak ada syarat lain.

Jumlah Talak

|ika seorang suami sudah pernah menyetubuhi istrinya, dia memiliki tiga
kali talak terhadap istrinya. Para ulama sepakat bahwa suami dilarang menalak
istrinya tiga kali sekaligus atau mengucapkan tiga kali talak secara berturut-turut
dalam satu kali suci. Sebagai alasannya adalah bahwa jika suami menjatuhkan
talak tiga kali, berarti dia telah menutup pintu untuk rujuk ketika menyesali
perbuatannya, dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Sebab, dengan
adanya talak hingga tiga kali, hal itu bertujuan untuk memberi peluang kepada
suami untuk merujuk istrinya ketika dia menyesali perbuatannya. Di samping
itu, talak yang dijatuhkan sekaligus talak tiga, dapat merugikan dan memberi
mudharat kepada pihak istri. Sebab, dengan dijatuhkannya talak tiga, istrinya
tidak lagi mempunyai kesempatan untuk dapat kembali kepada suaminya.

Imam Nasai meriwayatkan dari Mahmud bin Labid, Rasulullah saw.

memberitahukan kepada kami tentang seorang laki-laki yang menceraikan
istrinya sebanyak tiga kali sekaligus. Sambil marah, Rasulullah saw. berdiri
seraya berkata,

fl;tixf ,^nr J;'rL" :Jtlo ,k: iu ,r r{;bi ; 6i,oirr .-,((, ,*
"Apakahkitab Allah akan dipermainkan, ,r*rntrra aku *orirbe'rada tengah-

tengah kalian?" Sampai ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata kepada
Rasulullah, wahai Rasulullah! Bolehkah saya membunuh orang itu'?",

' Lihat Mukhtashar as-Sunan, jilid III, hal: 94
' HR Nasai kitab 'h.th-Thaldq," bab "al-Tsaldts al-Majmu'ah wa mh fihi min at-T, yhlizhl,

[3+or], jilid VI, hal r4z.
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Dalam kitab Ighhtsah al-Lahfhn, Ibnu Qayyim berkata, "Bentuk memper-

mainkan kitab Allah adalah dengan tidak mengindahkan ketentuan talak yang

sebenarnya. Allah swt. berkehendak agar seseorang menjatuhkan talak satu

kali, Allah swt. juga memberi kesempatan kepadanya untuk merujuk kembali

istrinya. Namun apa yang telah dia lakukan adalah sebaliknya; dia menjatuhkan

talak kepada istrinya dengan tujuan agar tidak dapat merujuknya.

Menjatuhkan talak tiga kali sekaligus juga bertentangan dengan firman

Allah swt.,

"Talak (yong dapat dirujuki) dun kali." (Al-Baqarah l2lz 229)

"Dua kali" dan "beberapa kali" menurut bahasa Al-Qur'an dan Sunnah,

bahasa Arab secara umum dan bahasa-bahasa lain di dunia mengandung arti

satu kali kemudian ditambah satu kali, dan seterusnya. Iadi, jika dua kali dan

beberapa kali disatukan dalam satu kali saja, berarti telah melanggar hukum

A[lah swt. dan ketentuan Al-Qur'an. Oleh sebab itu, wajarkah seseorang

mengartikan suatu kata yang dinginkan syariat Islam untuk sebuah hukum,

tapi diartikan secara bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri?"

Para ulama telah sepakat untuk mengharamkan ucapan tiga kali talak

sekaligus, namun mereka berbeda pendapat jika suami menalak istrinya tiga

kali dengan satu kali ucapan. Apakah talak seperti itu sah atau tidak? )ika sah,

apakah talak seperti itu menjatuhkan satu talak atau tiga talak? Mayoritas ulama

berpendapat bahwa talak tiga dalam satu kali ucapan adalah sah. Tetapi, ada

sebagian ulama yang berpendapat bahwa talak seperti itu tidak sah. Mereka

yang berpendapat talak tiga dalam satu kali ucapan sah juga terdapat perbedaan

pendapat. Sebagian di antara mereka yang berpendapat bahwa tiga talak dalam

satu ucapan berarti telah jatuh tiga talak. Sebagian yanglain berpendapat bahwa

talak tiga dengan satu kali ucapan hukumnya satu talak. Namun, sebagian di

antara mereka ada yang membedakan apakah wanita (istri) yang ditalak itu sudah

disetubui atau belum. Menurut mereka, wanita (istri) yang telah disetubuhi

dihitung talak tiga, sedangkan bagi wanita (istri) yangbelum disetubuhi, hanya

dihitung satu kali talak.

Ulama yang berpendapat bahwa talak tiga dalam satu ucapan berarti jatuh

talak tiga berdasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

"''c1:;lilbi
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* Allah swt. berfirman,

@) ?*Ar& # 1i,uii3+Xrif,s uV

"Kemudian jika si suarni mennlaknya (sesudah talak yang kedua), maka

perempuan itu tidak lagi halal baginyn hingga dia kswin dengan suami yang

lain." (Al-Baqarah [2]: 230)

* Allah swt. berfirman,

@ "# Hj "i5 ",,i;; J * o##:$ dj
"lika kamu mencerqikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya."

(Al-Baqarah l2l: 2371

Allah swt. berfirman,

.4AN\v...
t.^$i ",;i W; 5'#; { 6'i14( * o1ru &$

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kttrnu, jika kamu menceraikqn

isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

menentukan maharnyo." (Al-Baqarah l2l: 2361

Pada dasarnya, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa menjatuhkan satu kali,

dua kali, dan tiga kali talak hukumnya boleh, karena ayat Al-Qur'an di
atas tidak membedakan antara menjatuhkan talak satu kali, dua kali atau

tiga kali.

Allah swt. berfirman,

@'' *u;bi 5 
", 

)x',t i)c,"a* i'ci^\
"Talak (yong dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (A1-Baqarah2:229)

Bila dilihat dari teks lahiriahnya, ayat ini membolehkan talak tiga kali atau

dua kali secara sekaligus atau secara terpisah-pisah.

Diriwayatkan dari Sahl bin Sahd, dia berkata, Ketika saudara Bani

Ajlan meli'an istrinya, dia berkata, Wahai Rasulullah, jika saya tetap

mempertahankannya berarti saya berbuat zalim kepadanya. Oleh sebab

itu, dia saya talak, dia saya talak, dia saya talak.' HR Ahmad.

*

*

' HR Ahmad dalam al-Musnad, jilid V hal: 334.

I
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* Dari al-Hasan, dia berkata, Abdullah bin Umar bercerita kepada kami,

bahwa dia pernah menalakistrinya ketika sedanghaid dengan satukalitalak

Kemudian dia ingin meneruskannya dengan dua kali talak lagi setelah lewat

dua masa haid selanjutnya. Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah saw.,lantas

beliau berkata, 'Wahai Ibnu Umar, Allah tidak memerintahkanmu berbuat

demikian. Di samping itu, engkau telah melakukan sesuatu yangbertentangan

dengan Sunnah. Karena Sunnah menetapkan bahwa ketika dia (istri) dalam

keadaan suci, engkau boleh menjatuhkan talak'. Ibnu Umar melanjutkan

ceritanya, 'Kemudian Rasulullah saw. memerintahkanku agar rujuk. Saya

pun akhirnya merujuk istriku. Setelah itu, Rasulullah saw. bersab da, "lika dia

dalam keadaan suci, engkau boleh menalaknya atau tetap mempertahankannya

sebagai istri." Saya bertanya,Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika

saya menalaknya sebanyak tiga kali? Apakah saya masih diperbolehkan

merujuknya?' Rasulullah saw. menjawab, "Tidak boleh. Karena dia telah

ditalak bk'in olehmu dan jika engkau kembali rujuk ketika itu, berarti engkau

telah melakukan perbuatan maksiat'{ HR Daruqutni.

Abdurrazaq dalam kitab Mushannafnya meriwayatkan dari Ubadah bin

Shamit, dia berkata, Kakek saya menalak istrinya seribu kali. Kemudian

menemui Rasulullah saw. lalu menceritakan kejadian itu kepadanya.

Rasulullah saw. berkata kepadanya,

y;i\-J; J;ii,^:ii)u
e'
'l -..ilfcud

"Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah. Dia sebenarnya memiliki hak untuk

menalak tigakali. Adapun yang sembilan ratus sembilan puluh tujuhkali itu

a d al ah p e rb u a t an p e r mu s uh an d an k e z al im an . I ik a All nh b e rk eh en d ak, D i a ak an

menyiksanya. Dan jika Allahberkehendak, Dia akan mengampuninya."'

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

' HR Daruqutni kitab "ath-Thaldq wa al-Khulfi' wa al-Ild' wa Gh-ayrihil' 84, jilid IV, hal:
qr. Daruoirtni berkata dalam at-Ta'lta al-Mushni, "Dalam sanad hadits ini terdapat Atha'3r. Daruqirtni berkata dalam at-Ta'ltq al-Mughni,_"Dalamranadhaditsini terdapat Athd3r. Daruqutni berkata dalam at-Ta'ltq al-Mughni,_"Dalam.sanadhadits ini terdapat Athd
il-fhurasani, statusnya masih diperdebatkai oleh para ulama hadits. Namun demikian
Imam Tirmidzi menyitakan bahwi periwayat tsiqah!. Imam Nasai dan Abu Hatim berkata,lmam I rrmrozr menvataKan Danwa perlwayat [slqun. lrrlarll l\asal uarl fl.uu .r1aLlrrr utrllald,
"Riwayatnya tidak ada masalah dan 6anyakulami yang menyatakan sebagaiperiwayat yang
,lhni?t lrnnrn Rrrkhari herkata- "Iika seorans neriwavat dioerhitunskan oleh Imam Malik,dhalf,t lmim Bukhari berkata, ")ika seorang periwayat diperhitungkan oleh.Imam Malik,
maka riwavatnva tidak nantas diahaikanl' Svu-bah berkata. "Dia sering Iupa." Ibnu Hibban"Dia sering lupa." IbnuHibbanmaka riwayatnya tidak pantas diabaikan." Syu'bah berkata, "Dia sering lupal' Ibnu Hibb
berkata, "Dia termasukorang yang saleh namun sering melakukan kekeliruan. Hafalannberkata, "Dia termasuk orang yang saleh namun serlng melal(uKan KeKelrruan. Hatalannya
j.l* Seringkeliru tanpa {.i.ai.1.daii. Ketika cacat ini T"|li mendominasi riwayatnya, maka
ia tidak lagilayak untuk diiadikan sebagai landasan hujjah!'

' HR l$ddrrazLaq dalam ai-Mushanro|",totub " ath-Thildql' bab " al-Muthalliq Tsalhtsan|'
11339, jilid VI, hal: 393.

*

-1 '. ,a
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y*; ,a3lt f ,c,1>e L c;u ,G';J;i'J$,nr .r! p aul c1

.-:: , ,1, i'o t'o -, uo. iy e,tt,rP,) y)
"Sesungguhnya bapakmu tidak bertakuta kepada Altah. Akan tetapi Allah
memberikan jalan keluar baginya, istrinya dijatuhi talak ba'in olehnya

dengan tiga kali talak yang tidak sesuai dengan Sunnah. Sedangkan yang
sembilan ratus sembilan puluh tujuh kali itu merupakan dosa mesti yang
ditanggungnya."'

* Dalam hadits yang diriwayatkan Rukanah disebutkan bahwa Rasulullah
saw. memintanya agar bersumpah bahwa dia mengucapkan sekian banyak
ucaPan talak, tapi yang dia inginkan sebenarnya hanyalah satu kali talak.
Ini menunjukkan bahwa jika dia ingin menjatuhkan tiga kali talak, tentu
akan jatuh talak tiga.z

Demikian menurut pendapat jumhur tabi'in, sebagian besar sahabat dan
para Imam mazhab yang empat.

Adapun dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama yang berpendapat
bahwa tiga kali talak dalam satu ucapan dihitung satu kali talak adalah sebagai
berikut:

* Imam Muslim meriwayatkan, Bahwa Abu ash-Shahba' bertanya kepada
Ibnu Abbas, Tidakkah engkau mengetahui bahwa menjatuhkan talak tiga
kali tetap dihitung satu kali pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan
masa awal khilafah Umar? Ibnu Abbas menjawab, 'Iya?':

* Imam Muslim meriwayatkan dari Abu ash-Shahbai bahwa dia berkata,
Talak pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan dua tahun masa awal
khalifah Umar; talak tiga kali tetap dihitung satu kali. Umar bin Khaththab
kemudian berkata, Banyak umat manusia yang terburu-buru dalam suatu
urusan, padahal mereka memiliki hak untuk rujuk kembali. Mungkin ada
baiknya jika kami memberlakukan talak tiga sebagai tiga kali talakl Lalu
dia menetapkan keputusan tersebut kepada segenap kaum Muslimin.a

HR Abdurrazzaqlalam al-Mushannaf ,l<rtab" ath-Thaldq)' bab" al-Muthallaqah Tsaldtsanl'
1135o-r r353, iilid VI, hal: lgz.
HRAbuDaudkitab'"'at\.mq1laq)'bab"fial-Battdtahl'zzo6,jllid:II,hal:4Tr.Tirmidzikitab
" alh.-Thalkq wa al-Lihnl'bab" tfia phfi"ar-Rajul yuthtalliq Im'rahtahu al-Biaxatail, nzz,iilid
III, hal: 47t.Imam Tirmidzi berkati, "Kami tidak mengetahui hadits ini melainkan hari
jalur periwayatan-ini. Saya pernah menanyakan hadits inikepada Muhammad, maksudnya
adalah Imam Bukhari, ia menjawab, 'Hadits ini diberdebaikan'l' Ibnu Majahl<ttab "ath-
llrllgg|bab"Thaldq al-Battdtahl' zoSr, jilid I, hal: 66r.
HR Muslim l<tab ath-Thal.hq,pap Thalhq ats-Tsaldts, L5-r6,jilid II, hal: ro99.
HR Muslim kitab ath-Thaldq,bab fhalAil ats-Tsaldts,Iilid X,'hal: 7o.
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Dengan kata lain, umat Islam pada waktu itu mengucapkan tiga kali talak

tapi tetap dihitung satu kali talak (kecuali masa Umar). Berbeda dengan

umat Islam sekarang yang mengucapkan talak tiga kali dan tetap dihitung

tiga kali talak.

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rukanah pernah

menalakistrinya tiga kali dalam satu tempat. Kemudian dia sangat bersedih

atas keputusannya itu. Rasulullah saw. kemudian bertanya kepadanya,

"Bagaimanakah engkau menalaknya?" Dia menjawab, 'Tiga kali'. Rasulullah

saw. kembali bertanya, 'Apakah dalam satu tempat?" Dia menjawab, 'Iya1

Rasulullah saw. kemudian bersabda, ")ika demikian, maka itu hanya jatuh

satu kali talak. |ika engkau berkeinginan untuk merujuknya, engkau boleh

merujuknyal' Kemudian Rukanah merujuk istrinyal" HR Ahmad dan Abu

Daud.

Ibnu Taimiyyah' berkata, "Dalam dalil-dalil syariat Islam, baik Al- Qur'an,

Sunnah, Ijma'ataupun Qiyas, tidak ada keterangan yang mewajibkan talak

tiga kali dalam satu ucapan dihitung sebagai tiga kali talak sebagaimana yang

terjadi pada diri Rukanah. Pernikahannya dengan istrinya tetap dianggap

sah. Istrinya haram menikah dengan orang lain. |ika seseorang menceraikan

istrinya sebanyak tiga kali dalam satu ucapan dan dihitung sebagai talak

tiga, tentu kondisi seperti itu membolehkan istri orang tersebut menikah

dengan orang lain padahal dia masih diharamkan menikah dengan orang

lain. Dia akan memaksa seseorang untuk melakukan nikah tahlil yang

diharamkan oleh Allah swt. dan rasul-Nya. Nikah tabliltidak pernah terjadi

di masa Rasulullah saw. dan masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan tidak ada

riwayat yang menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah saw. ada seorang

wanita yang dirujuk oleh suaminya setelah talak tiga kemudian nikahtahlil,

demikian juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Lebih dari itu, Rasulullah

saw. melaknat orang yang melakukan praktik nikah tahltl."

Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah berkata, "Ringkasnya, segala yang ditetapkan

Rasulullah saw. secara tegas kepada umatnya tentu saja tidak dapat berubah.

Oleh sebab itu, tidak ada hukum nasakh setelah wafatnya Rasulullah sawl'

Murid Ibnu Taimiyyah, yaitu Ibnu Qayim berkata, "Telah dijelaskan dalam

sebuah hadits shahih dari Rasulullah saw. bahwa mengucapkan tiga kali

talak pada masa Rasulullah saw. tetap dihitung satu kali talak. Hal yang

sama juga terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ra. dan pada masa

HR Ahmad dalam al-Musnad,2387,jilid: I, hal 265.
Majmfi' al-Fatkwa,jilid: III, hal: zz.
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' Penjelasan undang-undang ini menyebutkan bahwa alasan untuk memilih pendapat yang
mengatakan bahwa tiga ka-li talak dalam satu kali ucapan dihitung sebagai satu kali talak,
tujua-nnya adalah untu-k membina keluarga bahagia dan menghindari pernikahan tahlilvang
dapat menodai syariat Islam, padahal Islam bersih dari perbuatan kotor tersebut. Karena

awal pemerintahan Umar ra.. Setelah Rasulullah saw. wafat, para sahabat

juga memberlakukan hal yang sama, yaitu talak yang diucapkan tiga

kali pada waktu yang bersamaan hukumnya satu kali talak. Inilah yang

terjadi pada masa Rasulullah saw. dan masa pemerintahan Abu Bakar dan

awal pemerintahan Umar bin Khaththab dengan tanpa ada perbedaan

pendapat di antara para ulama. Tapi di tengah masa pemerintahan Umar

ra., dia menetapkan kepada kaum Muslimin bahwa tiga kali ucapan

talak jatuh sebagai tiga kali talak. Ini dilakukan untuk menghukum dan

memberi pelajaran kepada mereka, agar dengan demikian mereka tidak

lagi mempermainkan ucapan tiga kali talak. Hal ini adalah semata-mata

hasil ijtihad Umar ra. Apa yang dilakukan Utnar bertujuan untuk memberi

kemaslahatan. Meskipun demikian, kita tidak boleh meninggalkan fatwa

Rasulullah saw. yang kemudian dilaksanakan oleh para sahabat pada masa

Rasulullah saw. dan pada masa Khalifah Umar sendiri. |ika maslahat

dan kenyataan telah berubah, maka setiap orang boleh mengemukakan

pendapat yang diinginkan. Hanya kepada Allah swt. jualah kita memohon

taufik dan hidayah-Nya."

Imam asy-Syaukani berkata, Pendapat ini dikemukakan oleh penulis kitab

al-Bahr dari Abu-Musa, Ali, Ibnu Abbas, Thawus, Athal Jabir, Ibnu Zatd,

al-Hadi, al-Qasim, al-Baqir, Ahmad bin Isa dan Abdullah bin Musa bin

Abdullah dan satu riwayat dariZatdbin Ali.

Pendapat yang sama j uga dikemukakan oleh ulama generas i mutahkhkhir in,

di antaranya adalah Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan sekelompok ulama

terkemuka lainnya. Ibnu al-Mughits dalam kitab al-Watsd'lq menukil dari

Muhammad bin Wadhah, fatwa ini dinukil dari beberapa ulama yang berasal

dari Cordoba, seperti Muhammad bin Baqi, Muhammad bin Abdussalam

dan lain-lain. Sedangkan Ibnu al-Mundzir menukilnya dari murid-murid

Ibnu Isa seperti Athal Thawus, Umar dan Ibnu Dinar. Dalam kitabnya, Ibnu

Mughits mengatakan bahwa pendapat ini dinukil dari Ali, Ibnu Mas'ud,

Abdurrahman bin Auf dan Zubatl'

Inilah pendapat yang kemudian dipraktikkan sekarang di pengadilan

agama Islam di Mesir. Dalam undang-undang No. z5 tahun Lgzg pasal 3

disebutkan, "Talak dengan kata-kata atau bahasa isyarat yang dinyatakan

beberapa kali hanya dihitung satu kali talakl'

il
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Adapun dalil ulama yang menganggap talak tiga dalam satu kali ucapan

tidak sah adalah karena talak seperti itu termasuk talak bidhh. Talak bidhh

menurut mereka dianggap tidak sah dan hukumnya adalah sia-sia. Demikian

menurut pendapat yang diriwayatkan oleh sebagian tabi'in. Pendapat ini
diriwayatkan dari Ibnu Aliyyah dan Hisyam bin Hakam. Demikian juga

menurut pendapat Abu Ubaidah, sebagian Mazhab Zhahiri,Imam al-Baqia

Imam ash-Shadiq, an-Nashir dan semua ulama yang berpendapat bahwa

talak bidhh tidak sah. Karena tiga talak yang diucapkan sekaligus atau

beberapa kali talak yang diucapkan secara berturut-turut pada dasarnya

merupakan bagian dari talak bid'ah.

Adapun ulama yang membedakan antara istri yang sudah pernah disetubuhi

dan istri yang belum disetubuhi, mereka adalah sekelompok ulama dari

murid Ibnu Abbas dan Ishaq bin Rahawaih.

Talak Battah

Imam Tirmidzi berkata, "Para ulama yang terdiri dari kalangan sahabat

dan yang lain berbeda pendapat berkaitan dengan talak battah. Diriwayatkan

dari Umar bin Khatthab, bahwa dia menetapkan talak battah ini dihitung satu

kali talak. Tapi, diriwayatkan dari Ali bahwa dia menghitung talak tersebut

sebagai talak tiga. Sebagian ulama menyatakan bahwa dalam kasus ini perlu

dilihat niat suami yang mengucapkan talak tersebut. |ika dia berniat satu kali

talak, maka jatuh talak satu. Jika dia berniat tiga kali talak, maka jatuh talak tiga.

Namun jika dia berniat dua kali talak, maka yang jatuh hanya jatuh satu kali

talak saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri dan ulama Kufah.

Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa talak battahjika dijatuhkan kepada

istri yang sudah disetubuhi, maka dihitung sebagai talak tiga. Sementara Imam

Syafii berpendapat bahwa jika suami berniat satu kali talak, maka jatuh talak

satu dan dia memiliki hak untuk merujuknya. |ika dia berniat dua kali talak,

maka jatuh talak dua. fika berniat tiga kali talak, maka jatuh talak tiga.

Rasulullah saw. telah melaknat orang yang melakukan nikah tahlil,disamping menghindari
penyesalan seseorang yang menalak'tigi sekaligus yang sama sekali tidak sesuai dengan
ajaran agama Islam.
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TATAKPW'I
DAN TALAK BA'IN

Talak ada yang disebut dengan talak Raj'i dan ada pula talam

Bd'in. Talak Bd'in terbagi menjadi dua bagian, yaitu Bd'in Shughra dan

BA'in Kubra. Uraian selengkapnya tentang pembagian dan jenis talak
sebagaimana berikut:

AdTatak Raj'iba

Talak Raj'i adalah talakyang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya

yang sudah disetubuhi dalam artiyang sebenarnya tanpa membutuhkan

pembayaran harta dan tidak didahului oleh talak apapun sebelumnya,

atau pernah diucapkan satu kali talak sebelumnya. Dalam hal ini, tidak
ada perbedaan di antara talakyang diucapkan secara terus terang ataupun

sindiran. |ika suami menalak istrinya yang belum pernah disetubuhi

dalam arti yang sebenarnya, atau ditalak dengan meminta bayaran harta,

atau talaktersebut merupakan untukkaliyang ketiga, maka talak seperti

ini disebut talak Bd'in.

Dalam undang-undang No z5 tahun tgzg pasal 5 disebutkan, "setiap

talak disebut sebagai talak Raii, kecuali talak untuk kali yang ketiga,

talak sebelum dilakukan persetubuhan dan talak yang membutuhkan

pembayaran harta dan talak lain yang disebut sebagai talak Bd'in dalam

undang-undang ini dan undang-undang No. z5 tahun rgzo M."

Thlak Bh'inyangdisebut dalam dua undang-undang ini adalah talak

t

t

t
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karena terdapat cacat pada diri suami, pergi tanpa diketahui kabar berita dan

tempatnya, dipenjara atau talak yang bertujuan memudharatkan. Sebagai

dasarnya adalah firman A1lah swt.

@ *U'er" 5 r, rfr ;i)Y;9*a6:f '&'',i
"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelalt itu boleh rujuk lagi dengan cara

yang ma'ruf ntau menceraikan dengan cara yang boik." (Al-Baqarah f?lt 229l

Dengan kata lain, talak yang disyariatkan Allah swt. adalah talak yang

dijatuhkan satu kali, kemudian dijatuhkan talakberikutnya setelah talak pertama

tersebut, dan suami diperbolehkan merujuk istrinya dengan baik sesudah talak

yang pertama. Dia juga diperbolehkan merujuk dengan baik setelah talak yang

kedua. Yang dimaksud dengan kata imshk bi ma'rfif dalam ayat di atas adalah

merujuk istrinya, menikahinya dan menggaulinya dengan baik. Ini tidak dapat

dilakukan kecuali dalam talak Raii. Allah swt. berfirman,

'"ry-i''3.,u€ei'dL;'#k-J|tQ't;7i3*'6-1<t:;5-5-!:-gJV

@ . . r-{;yr;\fiW c'd;d:'i:N; $>:|LAG $\U;{oL.
"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menshan diri (menunggu) tiga

kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakart Allah

dalam raltinmya, jika mereka berimnn kepada Allah dan hari akhirat. Dsn suami-

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)

menglrcndaki ishlah. " (Al-Baqarah l2l:228)

Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada

Umar,

+;t*i)
"Perintahkanlah dia (Ibnu U*rrS ogar merujuk istrinya.' HR Bukhari dan

Muslim.

Adapun tiga macam talak yang dikecualikan dari talak raj'i, sebasaimana

yang terdapat dalam Al-Qur'an, penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, talak untuk ketiga kalinya (talak ba'in) berarti menjadikan wanita

tersebut (sang istri) terpisah untuk selama-lamanya dan tidak diperbolehkan

kembali lagi kepada suaminya kecuali jika dia telah menikah dengan lelaki yang

lain dan pernah disetubuhi, tapi bukan nikah tahlil.'Allah swt. berfirman,

' Lihat penjelasan tentang nikah tafulil pada bab sebelum ini.
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"Kemudian jika si suami menalaknyn (sesudah talnk yang kedua), maka

perempuan itu tidak lagi hnlal baginya hingga dia kazuin dengnn suami yang lain."
(Al-Baqarah [2]: 230)

Artinya, jika suami sudah menalak istri untuk ketiga kalinya setelah talak
kedua yang dijatuhkan sebelumnya, maka tidak halal bagi yang menalaknya

untuk menikahinya lagi kembali setelah tiga kali talak tersebut sebelum dia
(istri yang ditalaknya) menikah dengan laki-laki lain.

Kedua, menjatuhkan talak kepada wanita yang belum disetubuhi berarti talak

ba'in, karena wanita (istri) yang ditalak dalam keadaan demikian tidak memiliki
masa 'iddah.Sedangkan rujukhanya dilakukan pada masa 'iddah. |ika masa 'iddah

tidak ada, maka peluang untuk rujuk pun tidak ada. Allah swt. berfirman,

"#r;a*35*S;t;i{*ei--HiK(tl1;\;rji$
@ i;\r(.'"uit-'; ""i :*rir'i; rb i W

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum komu

mencampurinyn maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang

kamu minta menyempurnqkannya. Maka berilah mereka mut'ah (hadiah) dan

lepaskanlah mereka itu dengan cq.rn yang sebaik- baiknya". (Al-AhzAb [33]: a9)

Perempuan ditalak sebelum disetubuhi tetapi sudah melakukan khalwat
(berduaan) secara sah tetap disebut sebagai talak bA'in. Kewajiban menunggu

masa 'iddah pada kondisi ini hanya sebagai langkah antisipasi, bukan untuk
memberikan peluang untuk rujuk.

Ketiga, talak dengan memberikan tebusan kepada suami dengan tujuan
agar istri dapat menebus dirinya dan melepaskan diri dari suaminya disebut

sebagai talak bd'in, karena dia telah memberikan pembayaran harta untuk satu

tujuanyaitu melepaskan diri dari kekuasaan suaminya. Melepaskan diri seperti

itu tak lain adalah tujuan dari talak bk'in. A1lah swt. berfirman,

qg . . . yr:fii('W &9; ;'\3uY-(4)i 1;+ Sg7 . .

"lika kamu khawatir bcthwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan

lrukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang

diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah l2l:229)

l
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Hukum Talak Rai'i

Talak Raii tidak melarang mantan suami tidur bersama dengan mantan

istrinya, sebab akad pernikahan di antara mereka belum hilang. Talak raj'i

juga tidak menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya dan tidak

memberi pengaruh terhadap hubungan yang dihalalkan.

Walaupun talak raii mengakibatkan perpisahan, akan tetapi tidak

menimbulkan akibat- akibat hukum selanj utnya selama istri yang ditalak masih

dalam masa 'iddah. Bahkan akibat hukum talak akan diterapkan setelah masa

'iddahberakhir jika tidak ada kemauan untuk rujuk.

)ika masa 'iddahtelah berakhir dan suami tidak ingin rujuk, maka istrinya

yang sudah ditalak dianggap telah ditalak dengan talak bd'in. |ika istri masih

dalam masa 'iddah,maka talak raj'itidakmelarang suami tidur bersama dengan

istrinya.

)ika salah seorang dari keduanya (suami-istri) meninggal dunia dalam

masa 'iddah, maka yang masih hidup berhak mendapatkan harta waris. Bagi

suami yang menjatuhkan talak raj'ikepada istrinya tetap berkewajiban memberi

nafkah kepadanya. Dan ketika masa 'iddah masih berlangsung, maka Zhihar,

llk' dantalak suaminya masih tetap berlaku.

Tidak diperbolehkan mengambil mahar yang ditangguhkan dalam dua

kondisi, yaitu karena meninggal dunia ataupun ditalak rai'i. Tapi jika untuk

mengambil sisa mahar yang belum diberikan suami pada masa akhir 'iddah,

hal itu diperbolehkan.

Rujuk merupakan hak suami selama istri yang ditalaknya masih dalam

masa 'iddah. Hak untuk merujuk kembali istri yang sudah ditalak merupakan

hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Karenanya, dia tidak memiliki

kuasa untuk menghilangkan hakyang ditetapkan syariat. Contoh: |ika seorang

suami berkata kepada istrinya, "Saya tidak memiliki hak untuk merujukmu

lagil' maka apa yang dia katakan tidak berlaku dan dia tetap mempunyai hak

untuk merujuk istrinya. Allah swt. berfirman,

'Y'$3WA"d,;;i3:',i:N;.$...

"DAn suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, iika

mereka (para suami) menghendaki ishlah".1 (Al-Baqarah l2lz228)

Mmiberhakmerujukistrinyapadamasa,iddah.Allahslyt.berfirman,;w;;;;:i;;"iii ii*s ditalak hanhaklah *'erahon diri (menunQgu) tiga kali qurfi"'. (Al-
Baqarah lzl: zz}) durfi' dapat diartikan masa suci atau haid'
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Rujuk merupakan hakyang ada pada diri suami. Maka, pada saat dia ingin
merujuk istrinya, dia tidak disyaratkan harus meminta persetujuan dari istrinya
(yang sudah ditalak) terlebih dahulu dan tidak juga tidak diwajibkan adanya

wali. Hak untuk merujuk istrinya dijelaskan Allah swt. dalam firman-Nya,

@ -.tv*tet;,tE"i{;rj
"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti ('iddah)

itu". (Al-Baqarah l2lz 2281.

Untuk merujuk istri yang sudah ditalak, tidak diharuskan menghadirkan

saksi, meskipun menghadirkannya sangat dianjurkan sebagai bentuk kehati-

hatian manakala sang istri mengingkari kalau dirinya telah dirujuk oleh

suaminya. Allah swt. berfirman,

@ *$;ai'b1*V
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu".

(Ath-Thahq [65]:2)

Untuk merujuk istri yang sudah ditalak dapat dilakukan dengan ucapan.

Contoh: seorang suami berkata, "Saya menginginkanmu kembali menjadi

Istriku." Rujuk juga dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti menyetubuhi

atau menciumnya.

Imam Syaf i berpendapat bahwa rujuk hanya boleh dilakukan dengan

ucapan secara terus terang bagi seseorang yang mampu berbicara. Rujuk tidak
sah jika dilakukan dengan cara bersetubuh ataupun aktivitas lain yang dapat

memb angkitkan nafsunya, sep erti menciumnya. Argumentasi yang dikemukakan

oleh Imam Syaf i sebagai penguat atas pendapatnya adalah bahwasanya talak

dapat memutuskan ikatan perkawinan.

Ibnu Hazm berkata, "|ika seseorang menyetubuhi istrinyayangsudah ditalak

tapi masih dalam masa 'iddah,maka halyang sedemikian belum cukup dijadikan

sebagai tanda bahwa dia (suami) merujuk istrinya. Iika dia berkeinginan untuk
merujuk istrinya, dia harus mengemukakan keinginannya dan mendatangkan

saksi selama masih dalam masa'iddah. |ika suami berkeinginan untukmerujuk
istrinya, tapi tidak menghadirkan saksi, maka niatannya itu tidak sah karena

Allah swt. berfirman,

?6,.,;;'rb tr *, #,:6K:6",{3';$ ($

@' K,l
,si;\ti*15l'/

alJo,
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"Apabila merekn telah mendekati nkhir 'iddaltnya, maka rujukilah mereka

dengan baik atau lepasknnlah merekn dengan baik dan persaksiknnlah dengan duq

orang saksi yang adil di antnra ksruu ... " (Ath-ThalAq [65]: 2)

Dalam ayat ini, Allah swt. tidak membedakan antara rujuk, talak dan meng-

hadirkan saksi. Oleh sebab itu, tidakboleh memisahkan antarayang satu dengan

yang lain, seperti seseorang menalak tanpa dihadiri oleh saksi yang terdiri
dari dua orang laki-laki yang adil, atau merujuk tanpa dihadiri oleh saksi yang

terdiri dari dua laki-laki yang adil. Hal yang sedemikian;ini merupakan bentuk

pelanggaran atas ketentuan dan hukum Allah swt.. Rasulullah saw. bersabda,

i,,t: ,l.tol); SP cUr.nr

"Barangsiapa yang nrclnkttkan sustu perbuatan yang bukan perintah kami,

nraka perbuatan itu tertolak."

Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Thabrani meriwayatkan dari Imran

bin Hushain, Dia pernah ditanya tentang seseorang yang menalak istrinya,

kemudian menyetubuhinya tanpa menghadirkan saksi ketika menalaknya dan

ketika merujuknya. Dia menjawab, "Engkau menjatuhkan talak dengan tidak

mengikuti Sunnah, dan rujuk dengan tidak mengikuti Sunnah. Hadirkanlah

saksi ketika ingin menalaknya dan merujuknya dan jangan lagi mengulangi

perbuatan seperti itul' HR Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Thabrani.

Imam asy-Syaukani berkata, "Pendapat yang mengatakan bahwa rujuk

dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan merupakan lebih kuat. Karena

masa 'iddah merupakan masa untuk menentukan pilihan dan hal itu dapat

dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Di samping itu, hal tersebut sesuai

dengan firman Allah swt., "... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam

masa menanti itu." (Al-Baqarah lzl: zz8)

Demikian juga dengan ucapan Rasulullah saw. kepada Umar, ". .. perintahkan-

lah dia (Ibnu Umar) untuk kembali rujuk kepada istrinya." memperbolehkan

rujuk dengan perbuatan. Karena nash ini tidak hanya mengkhususkan pada

ucapan saja, tetapi juga perbuatan sebagai tanda bukti rujuk. Bagi orang yang

menyatakan adanya pengkhususan, hendaknya dia mengemukakan dalil."'

' Nayl al-Authilr,jilid: VI, hal: zt4.
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Perkara yang Boleh dilihat oleh Seorang Suami terhadap Istrinya
yang sudah ditalaknya dengan Talak Rai'i

Abu Hanifah berkata, Bagi seorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya

diperbolehkan bersolek, memakai minyak wangi, berpenampilan rapi, memakai

perhiasan, mewarnai kuku (dengan inai) dan memakai celak di hadapan

suaminya yang telah menalaknya dengan talak raj'i. Tapisuami yang menalaknya

tidak diperbolehkan memasuki kamar istrinya yang sudah ditalak raj'i sebelum

memberitahukan terlebih dahulu dengan ucapan, bahasa isyarat, berdehem

atau menguatkan hentakan suara sandalnya.

Imam Syaf i berkata, Bagi suami yang menalak istrinya dengan talakraj'i,

dia diharamkan melakukan apapun terhadap istrinya yang sudah ditalaknya.

Imam Malik berkata, Bagi suami yang menalak istrinya dengan talakraj'i,

dia tidak diperbolehkan melihat rambut istri yang sudah ditalaknya dan juga

tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamarnya kecuali dengan seizinnya.

Meskipun demikian, suami masih diperbolehkan makan bersama dengan

istri yang sudah ditalaknya jika ada orang lain yang bersama dengannya. Ibnu

Qasim menceritakan bahwa Imam Malik menarik kembali pendapatnya yang

membolehkan makan bersama istri yang sudah ditalaknya.

Talak Raj'i Mengurangi Jumlah Talak yang bagi Suami

Thlak Raj'i mengurangi jumlah talak yang bagi seorang suami terhadap

istrinya. |ika dia telah menjatuhkan talak pertama, talak yang dijatuhkannya

dihitung satu kali talak dan masih ada dua kali talak. |ika dia telah menjatuhkan

talak dua kali, talak yang dijatuhkannya terhitung dihitung dua kali talak dan

masih tersisa satu kali talak lagi. Meskipun suami sudah merujuk istrinya, tapi

talak yang sudah dijatuhkannya tidak dapat ditarik lagi. Bahkan jika sang suami

yang menalak istrinya membiarkan istrinya dan tidak merujuknya sampai dia

(mantan istri) menikah dengan lelaki lain setelah masa 'iddahberakhir, kemudian

dia bercerai dengan suami keduanya, lantas menikah lagi dengan suaminya

yang pertama, maka bagi suaminya yang pertama, dia hanya memiliki hak talak

yang tersisa dari talak yang pernah dijatuhkannya kepada istrinya. Sebab, suami

kedua tidak dapat menggugurkan talak yang pernah dijatuhkan oleh suaminya

yang pertama kepada istrinya.' Sebagai dasarnya adalah sebuah atsAr., di mana

Umar ra. pernah ditanya tentang seorang suami yang menalak istrinya sebanyak

' Masalah penghapusan hitungan talak raj'i akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.
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dua kali, dan suaminya membiarkannya sampai masa 'iddah istrinya berakhir.

Kemudian yang telah ditalak suaminya tersebut menikah dengan laki-laki lain.

Thpi,tidak lama setelah dia menikah dengan lelaki lain, diapun dicerai. Setelah

itu, dia menikah kembali dengan suaminya yang pertama. Mendengar itu, Umar

menjawab, "Suami pertama hanya memiliki hak talakyang tersisa dari talakyang

pernah dijatuhkannya kepada istrinyal" Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ali,

Zaid, Muhz, Abdullah bin Amar, Sa'id bin Musayyib, dan Hasan al-Bashri.

AdTatak Bllinb4

Talak b|'inadalah talakyang dijatuhkan oleh suami kepada istri untukyang

ketiga; atau talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi

persetubuhan di antara keduanya; atau talak dengan membayar tebusan yang

diserahkan oleh istri kepada suaminya.

Dalam Bidayah al-Mujtahid, lbnu Rusyd berkata, "Para ulama sepakat

bahwa talak ba'in hanya dilakukan terhadap istri yang ditalak sebelum di-

setubuhi, talak untuk kali yang ketiga dan talak dengan membayar tebusan

yang diserahkan oleh istri kepada suami agar atas khulu'yang diajukannya.

Tapi dalam masalahkhulu', mereka berbeda pendapat, apakah khulu' tersebut

termasuk talak atau fasakh. Lain dari itu semua, para ulama sepakat bahwa

jumlah talak yang memperbolehkan talak Bh'in adalah sebanyak tiga kali talak

yang diucapkan oleh suami yang tidak dalam tekanan dan pada tempat yang

berbeda antara satu ucapan talak dengan ucapan talak berikutnya. Sebagai

dasarnya adalah firman Allah swt.,

@ "'a6;i',#i
"Talak (yorg dnpat dirujuki) dua kali" . (Al-Baqatah l2lz 229)

Para ulama berbeda pendapat tentang talak tiga yang diucapkan dalam

satu kali ucapan; tidak diucapkan pada tempat dan waktu yang berbeda antara

talak yang satu dengan talak yang lainl'2

Ibnu Hazmberpendapat, "Talak ba'in adalah talak pada kali yang ketiga atau

talak yang dilakukan kepada istri sebelum disetubuhil' Dia juga berkata, "Kami

tidak pernah menemukan penj elasan dalam syariat Islam, baik yang bersumber

' HR Abdurrazzaq dalam Mushannafnya, 11r5o, sanad hadits ini shahih.
' Lihat Bid|yah al-Mujtahid,)ilid II, hal: 6o.
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dari Allah swt. maupun Rasulullah saw. bahwa talak ba'inyang tidak dibolehkan

rujuk adalah pada talak untuk kali ketiga, apakah dijatuhkan secara sekaligus

atau diucapkan secara terpisah, atau talak terhadap istri sebelum disetubuhi.
Selain pendapat tersebut, pendapat lain tidak memiliki dasar yang jelasl'1

Dalam undang-undang perkawinan Mesir dijelaskan bahwa terdapat tam-
bahan pada talak bA'in,yaitu, talak karena didapatinya cacat pada suami; karena

hilang; karena dipenjara; atau karena membahayakan jiwa istrinya.'

Pembagian Talak BA'in

Talak ba'in terbagi menjadi dua bagian, yaitu, pertama: Bh'in Shughra,yaitu

talak yang dilakukan di bawah jumlah tiga kali. Kedua: Bd'in Kubra yaitu talak
untuk yang ketiga kalinya.

Hukum Talak BA'in Shughra

Talak bd'in shughra adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami

dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat memutuskan

ikatan perkawinan, maka istri yang ditalak menjadi orang lain bagi suaminya
(status suami-istri bagi keduanya sudah putus). Oleh sebab itu, dia tidak
diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisi, jika salah

satu dari keduanya meninggal dunia sebelum atau setelah masa 'iddahberakhir.

Dengan talak bh'in, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas

mahar yang belum diterimanya. Pada dasarnya, sisa mahar yang belum berikan
suami kepada istri dapat diberikan ke istri kapanpun selama sang suami belum
meninggal dunia atau menalaknya.

Suami yang menalak istrinya masih berhak merujuk istrinya yang ditalak
ba'in shughra, tapi dengan akad nikah dan mahar baru. Selain itu, dia belum
menikah dengan laki-laki lain. )ika mantan suami itu telah merujuknya kembali,

maka diahanya memiliki sisatalakyangbelum dijatuhkan kepada mantan istrinya

tersebut. )ika sebelum itu suami telah menalaknya sebanyak satu kali, maka dia

masih memiliki dua kali talak setelah dirujuk. Tapi, jika sebelum itu suami telah

menjatuhkan dua kali talak, maka dia hanya memiliki satu kali talak saja.

' Lihat al-Muhalla, jilid X, hal: z16-24o.
' Dalam-undang-undang yang di terapkan di Pengadilan Agama Indonesia, gugatan perceraian

dapat diajukan oleh istri karena alasan suami mendapat hukuman penjara S (lima) tahun
atau lebih berat dari itu.
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Hukum Talak BA'in Kubra

Talak ba'in kubra memiliki hukum yang sama dengan talak ba'in shughra,

sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi, talak ba'inkubratidak

menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah ditalak ba'in

kubrakecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki lain dan pernah

melakukan hubungan intim. Pernikahan yang dilakukannya juga tidak disertai

niat untuk memperbolehkan suami pertama kembali menikah dengannya

(nikah tahlil). A1lah swt. berfirman,

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka

perempuan itu tidaklagihalalbaginyahingga diakawin dengan suami yanglain."

(Al-Baqarah [2]: 230)

Dengan kata lain, jika seorang suami sudah menalak tiga istrinya, maka

istrinya tidakboleh dinikahi lagi oleh suami pertama sebelum mantan istrinya

menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai. Hal ini berdasarkan pada sabda

Rasulullah saw. yang disampaikan kepada istri Rifa'ah,

!;)",f at+t,;i#terk p ,l
"(Engknul tidat< boleh (kembali kepada ,uo*i pertamamu) sebelum engkau

m er as ak an kenikm at an m el akuk an hub un g an in tim ( d en g an su ami ke du a,' di a j u g a

merasakan kenikmatan bersetubuh denganmlt." HR Bukhari dan Muslim.

Penghapusan Hitungan Talak

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak ba'in kubra, jika dia

menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai, lalu menikah lagi dengan

suaminya yang pertama setelah masa 'iddahnya, maka dimulailah lembaran

baru dan mantan suami pertama memiliki tiga kali talak terhadap dirinya.

Karena mantan suami kedua telah mengakhiri ikatan perkawinannya. |adi, jika

dia kembali kepada mantan suaminya yangpertama dengan akad baru, maka

akad baru itu juga menyebabkan dimulainya lembaran baru.

Sedangkan wanita yang ditalak dengan talak ba'in shughra, jikadia menikah

? *r;t'd,, e $ b:i 3+ xr6s og

, Janganlah engkau kembali hidup bersama dengan suamimu yang pertama sebelum suamimu
yaig kedra frrenyetubuhimu dan engkau mdrasakan kenii<matan bersetubuh dengannya
han?ia p,r., me.isakan kenikmatan bersetubuh bersamamu.
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dengan laki-laki lain setelah habis masa'iddah,lalu bercerai kemudian menikah
kembali dengan mantan suaminya yang pertama, maka hukumnya adalah
sama dengan istri yang ditalak dengan talak ba'in kubra; lembaran baru hidup
dimulai dan mantan suami pertama itu memiliki tiga kali talak terhadap dirinya.
Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Muhammadl berpendapat bahwa perempuan yang kembali menikah
dengan mantan suaminya, maka yangberlaku baginya hanya talakyang tersisa.

|adi, kedudukan dia sama dengan wanita yang ditalak dengan talak raj'i atau
dilangsungkan akad nikah baru setelah dijatuhkan talak bd'in shughra.

Masalah ini disebut sebagai al-Hadm (penghapusan hitungan talak).
Artinya, apakah suami kedua menghapuskan jumlah talak yang berjumlah
kurang dari tiga kali sebagaimana talak tiga dapat menghapuskan hitungan
talak yang sebelumnya?

Talak Ketika Sakit Keras

Dalam Al-Qurhn dan Sunnah tidak dijelaskan tentang talak ketika dalam
kondisi sakit keras. Meskipun demikian, terdapat satu keterangan dari sahabat

bahwa Abdurrahman bin Auf menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya
kepada istrinya yang bernama Tamadhir ketika dia dalam keadaan sakit keras

yang menyebabkannya wafat. Meskipun demikian, Utsman bin Affan tetap
memberikan bagian harta warisan kepada istrinya yang telah ditalak tiga itu dari
harta warisan yang ditinggalkannya. Utsman berkata, "Saya tidakberprasangka
buruk kepada Abdurrahman bahwa dia berbuat demikian karena ada hasrat
untuk menghalangi istrinyaagar tidak memperoleh harta warisan. Akan tetapi,
saya melakukan ini karena mengikuti Sunnah."

Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf sendiri
pernah berkata, "Saya menjatuhkan talak kepada istri saya bukan karena
ingin memudharatkannya dan tidak pula karena ingin menghalanginya agar

mendapatkan harta warisan." Artinya, Abdurrahman tidak mengingkari hak
waris istrinya yang memang dia berhak untuk mendapatkannya.

|uga ada riwayat lain, bahwa Utsman bin Affan ra. pernah menjatuhkan
talakkepada Ummu al-Banin istrinya, puteri Uyainah binti Hishn al-Fazaripada

saat Utsman terkepung di dalam rumahnya. Ketika Utsman terbunuh, lJmmu
al-Banin ini datang menghadap Ali dan memberitahukan kejadian tersebut.

' Pendapat ini lemah dalam pandangan mazhab Hanafi.
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Maka Ali menetapkan bagian harta warisan dari harta Utsman kepadanya. Ali

berkata, "Utsman telah membiarkan Ummu al-Banin hingga ketika kematian

datang, dia menalaknyai'

Berkaitan dengan masalah ini, ulama fikih berbeda pendapat mengenai

talak yangdijatuhkan ketika sakit keras ataupun sakaratul maut.

Mazhab Hanafi berpendapat, jika suami sedang sakit keras lalu menalak

istrinya dengan talak ba'indan tidaklama kemudian dia meninggal dunia pada

waktu sakit tersebut, maka mantan istrinya tetap berhak memPeroleh harta

warisan. Tapi, jika suami meninggal dunia setelah habis masa 'iddah, maka

mantan istri tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Demikian juga hukum seorang suami yang wafat ketika perang atau wafat

karena menjalani hukum Qishish ata:u rajam. ]ika pada waktu sakit keras,

istri meminta agar ditalak tiga atau suami berkata kepada istrinya, "Sekarang

terserah kepadamu untuk menentukan pilihan!", kemudian istri tersebut

memilih untuk bercerai atau memilih khulu'darinya kemudian setelah itu si

suami meninggal dunia ketika masih dalam masa 'iddah, maka mantan dia

tidak berhak memperoleh harta warisannya.

Perbedaan antara kedua bentuk talak di atas adalah talak dalam bentuk

pertama dikeluarkan oleh seseorang yang sedang sakit yang sadar bahwa dia

menjatuhkan talak dengan tujuan menghalangi istrinya untuk mendapatkan hak

warisannya. Oleh sebab itu, tujuan mantan suami tersebut tidak dijadikan dasar dan

mantan istri tetap memperoleh hak warisan yang pada awalnya ingin dihilangkan

oleh mantan suaminya itu. Talak seperti ini disebut sebagai talak pelarian.

Talak dalam bentuk kedua tidak mengandung unsur menghilangkan hak

istri. Karena dalam kondisi ini, justru istri yang memerintahkan agar dirinya

, ditalak atau memilih untuk bercerai dan merelakannya. Demikian juga hukum

seseorang yang menjatuhkan talak ba'in kepada istrinya ketika dalam keadaan

dikepung musuh atau berada dalam medan pertempuran.

Imam Ahmad dan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa istri yang ditalak

oleh suaminya dalam keadaan sakit keras (sampai pada akhirnya meninggal

dunia) tetap berhak memperoleh harta warisan, meskipun masa 'iddahnyasudah

berakhir dan dia belum menikah dengan orang lain'

Imam Malik dan a1-Laits berpendapat bahwa mantan istri yang ditalak oleh

suaminya ketika sedang sakit keras tetap memperoleh harta warisan mantan

suaminya, baik masih dalam masa 'iddahataupun tidak; baik sesudah menikah

dengan orang lain ataupun belum.
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Imam Syaf i berpendapat, istri yang ditalak oleh suamin,va ketika dalam

keadaan sakit keras tidak berhak memperoleh harta warisan.

Ibnu Rusyd dalam Biddyah al-Mujtahidberkata, "Perbedaan pendapat ini
disebabkan pandangan yang berbeda di antara ulama berkaitan dengan wajib

atau tidaknya melaksanakan sadd adz-dzard'i'(mengambil langkah antisipasi).

Karena talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang sedang sakit tentunya

diasumsikan untuk menghalangi bagian warisan yang semestinya diperoleh

oleh istrinya jika akad perkawinan mereka masih tetap berlangsung. Ulama

yang melaksanakan sadd adz-dzarh'i' mewajibkan pemberian harta warisan

kepada mantan istrinya. Sedangkan mereka yang tidak melaksanakan sadd

adz-zarh'i'dan hanya melihat adanya talak, mereka tidak memberikan harta

warisan kepada mantan istrinya. Mereka berpendapat bahwa jika talak telah

dianggap sah, maka segala hukum yang berkaitan dengannya pasti diterapkan.

Karena menurut mereka, mantan suami juga tidak boleh mendapatkan harta

warisan mantan istrinya, jika mantan istrinya itu meninggal dunia. Tapi, jika

talak yang dijatuhkan ternyata dianggap tidak sah, maka ikatan perkawinan

tetap sah beserta implikasi hukumnya.

Pihak yangtidak setuju hendaknya mengemukakan salah satu dari dua ja-

waban ini. Karena sulit untukdikatakan bahwa dalam syariat Islam terdapat hu-

kum talakyang sebagiannya mengandung hukum talak, dan sebagian lagi masih

menganggap hukum pernikahan tetap sah. Lebih sulit lagi untuk menerima

pendapat yang membedakan antara talak yang sah dengan talak yang tidak

sah. Karena dalam masalah ini terdapat masalah talakyang memiliki ketentuan

hukum yang tergantung hingga terbukti apakah sah atau tidak sah. Semua ini
merupakan pendapat yang sulit untuk diwujudkan dalam syariat Islam.

Ulama dengan mudah dapat menerima pendapat yang menyatakan bahwa

istri boleh menerima hakwaris jika ditalak suaminya dalam keadaan sakit keras,

karena itu merupakan fatwa Utsman dan Ali, sampai mazhab Maliki menyatakan

bahwa fatwa ini merupakan Ijma'sahabat. Meskipun demikian, mazhab Maliki

ini sama sekali tidak berdasar. Karena perbedaan pendapat di kalangan sahabat

berkaitan hak waris seorang istri jika ditalak oleh suaminya ketika sakit keras

sangat masyhur, terutama pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu az-Zubair.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa istri yang ditalak ketika sakit keras

tetap memperoleh harta warisan selama dalam masih masa 'iddah, mereka

beralasan bahwa 'iddah masih termasuk dalam hukum pernikahan dan seolah-

olah permasalahan ini dianalogikan dengan seorang wanita yang ditalak dengan

talak raj'i.Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Aisyah.
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Sedangkan ulama yang mensyaratkan bahwa istri menerima harta warisan

selama belum menikah dengan orang lain, hal ini berdasarkan iimd'kaum

Muslimin bahwa seorang wanita tidak boleh mewarisi harta warisan dari dua

suami sekaligus. Bagaimanapun jrrga, alasan utama bahwa istri tetap memperoleh

harta warisan adalah kemungkinan dia ditalak untuk menghalangi agar tidak

memperoleh harta warisan. Inilah alasan menurut ulama yang menyatakan

bahwa istri tetap memperoleh harta warisan."

Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama berbeda pendapat jika istri yang meminta

cerai atau suami memerintahkannya memilih antara cerai dan tetap menjadi

istrinya, namun kemudian dia memilih cerai.

Dalam kaitan ini, Abu Hanifah berkata, "Istriyang meminta cerai kemudian

permintaannya dikabulkan oleh suaminya, maka dia sama sekali tidak

memperoleh harta warisan." Aal-Auza'i membedakan antara istri yang meminta

cerai dengan kuasa talakyang diberikan oleh suami kepada istrinya, apakah dia

memilih talak atau tidak. Al-Auzai berkata, "Istri yang diberi kuasa oleh suami

untuk menalak dirinya sama sekali tidak memperoleh harta warisan. Sebaliknya,

istri yang meminta agar ditalak kemudian suami mengabulkan permintaannya,

lalu dia menalaknya, maka dia tetap memperoleh harta warisan."

Imam Malik menyamakan hukum kedua kasus ini, bahkan beliau berkata,

"|ika mantan istri ternyata lebih dahulu meninggal dunia, maka mantan suami

tidak memperoleh harta warisan dari istri. Tapi, jika mantan suami ternyata

lebih dahulu meninggal dunia, maka istri tetap memperoleh harta warisan dari

suaminya. Pendapat ini bertentangan dengan dasar penetapan hukum."1

Ibnu Hazm berkata, "Talak yang diucapkan oleh seseorang yang sedang

sakit memiliki kedudukan hukum yang sama dengan talak yang diucapkan oleh

seseorang dalam kondisi sehat. Dalam kasus seperti ini, tidak ada perbedaan,

baik suami meninggal dunia karena sakitnya ataupun tidak. Jika talak yang

dijatuhkan itu merupakan tiga kali talak, atau talak untuk yang ketiga kalinya,

atau ditalak sebelum disetubuhi, kemudian suaminya meninggal dunia, atau

mantas istri meninggal dunia sebelum masa 'iddahberakhir, atau setelah habis

masa 'iddah,atau ditalak dengan talak raj'i, sedangkan mantan suami tidak lagi

rujuk kepadanya sampai meninggal dunia, atau mantan istrinya itu meninggal

dunia setelah masa 'iddahnyahabis, maka mantan istri sama sekali tidakberhak

memperoleh harta warisan dari mantan suami. Demikian juga dengan mantan

suami, dia sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan dari mantan

' Lihat Bidhyah al-Mujtahid, iilidll, hal: 86-82.
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istrinya. Demikian juga hukum suami yang sehat yang menalak istrinya ketika
sedang sakit. Begitu pula sebaiknya, suami yang menalak istrinya ketika dia
dalam keadaan sakit. Kedua kasus ini sama sekali tidak memiliki perbedaan.

Demikian juga hukum talak suami ketika hendak menjalani hukuman pancung

dan istri hamil yang akan menjalani hukuman berat. Permasalahan ini bahan
perdebatan di kalangan ulama."1

Menyerahkan (Tafwidh) dan Mewakilkan (Tawkil) Talak:

Talak merupakan hak suami. Oleh karena itu, suami diperbolehkan men-
jatuhkan talakkepada istrinya secara langsung, menyerahkannya kepada istrinya
(tafwtdh) atau mewakilkan orang lain untuk menjatuhkan talaknya (tawkil).

Talak tafwidh (talakyang diserahkan kepada istri) dan talak tawkil (talak

yang diwakilkan kepada orang lain) tidak menggugurkan hak suami dan tidak
menghalangi dirinya untuk menggunakan haknya kapan pun dia mau. Tapi
mazhab Zhahiritidak setuju dengan menolak pendapat ini. Mereka berpendapat
bahwa suami tidak boleh menyerahkan talak kepada istrinya atau mewakilkan
orang lain ketika ingin menalak istrinya.

Ibnu Hazm berkata, "seorang suami tidak diperbolehkan menyerahkan

talak kepada istrinya. |ika seorang suami menyerahkan talak kepada istrinya,
maka talaknya tidak sah, sebab Allah swt. sudah menetapkan bahwa hak talak
ada pada seorang suami, bukan kepada istri."

Redaksi Talak Tafwidh

Di antara contoh redaksi talak Tafwidh adalah: Tentukanlah pilihan untuk
dirimu; Urusanmu terserah kepadamu; Talaklah dirimu jika engkau mau.

Mengenai redaksi dan ucapan seperti di atas, para ulama di bidang fikih
berbeda pendapat, apakah redaksi seperti di atas dianggap sah atau tidak. Uraian
lengkapnya sebagaimana berikut:

Tentukanlah Pilihan untuk Dirimu

Ulama fikih berpendapat bahwa talak dengan menggunakan ungkapan

seperti ini adalah sah, sebab syariat Islam telah mengakuinya sebagai salah satu

dari ungkapan talak. Allah swt. berfirman,

' Lihat al-Muhalla, jilid X, hal: zz3.
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"HAi Nabi, katakanlahkepnda isteri-isterimu: "likakaruu sekalian mengingini

kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikqn kepadamu

mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yqng baik. Dan jika kamu sekalian

menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nyo serta (kesenangan) di negeri

akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di

antaramu pahala yangbesar." (Al-Ahzib [33]: 28-29)

Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah saw. mendatangi rumah Aisyah dan

beliau bersabda, "sesungguhnya aku mengingatkanmu dengan perintah Allah

yang disampaikan melalui lisan rasul-Nya. Tapi, janganlah engkau meniawab

secara tergesa-gesa sebelum engkau berunding dengan kedua orang tuamul'

Mendengar itu, Aisyah bertanya, 'Apa yang telah diperintahkan Allah, wahai

Rasulullah?" Rasulullah saw. kemudian membacakan ayat di atas (Al-Ahzib [f :]:
z8-29).Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, engkau memintaku agar menanyakan

hal ini kepada orang tuaku, tapi aku sudah menentukan pilihanku. Aku lebih

memilih Allah, rasul-Nya dan hari akhirat. Aku berhara kepadamu, jangan

beritahukan hal ini kepada istrimu yang lainl' Rasulullah saw. menjawab, "|angan

meminta kepadaku agar aku tidak memberitahukan hal ini kepada istri-istriku

yang lain. Allah swt. mengutusku tidakhanya untuk satu orang sajal' Kemudian

istri-istri Rasulullah saw. yang lain menentukan pilihannya sebagaimana pilihan

Aisyah; mereka lebih memilih Allah, rasul-Nya dan hari akhirat."l

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah

meriwayatkan dari Aisyah ra, dia berkata, "Rasulullah saw. memberikan pilihan

(antara kesenangan duniawi dan berjihadbersamanya) kepada kami. Kemudian

kami memilih (berjihad bersama)nya, beliau tidak menganggap seperti itu

sebagai pilihan dalam masalah talakl'2

ftR e.rkhuri kitab "al-Mazhhliml'bab"al-Ghurfah wa al-'Ulliyah al-Musyrtfuh wa Gahyr
al-Musyrifuhfi al-Suthuh wa Ghayriha|' jilid III, hal: ry6, Nasai_kitab "an.-Nikhhl'_P^P'..ry|.al-Nlusyrlran n al-Ju[nuLwa vnuyrlnu, llllu lrl, tlar; r/u. r\'
Iftara/ha'Alllah Azza *i lrllo'al6 nasfilihi 'alayhi as-salam wa flarramahu'ala Khalqihi li
tazidahu insya Allah Qurbahl' [3zor], jilid Vi, hal: 55. J!1u Maja.\ meriwayatkan hadits
dengan reda(si yang hampir sama kitib" ath-Thalhq)'bab" ar-RajulYukhayyir Imralatahu','

lzoirl iilid I, hal:662. Ahmad, iilid VI, hal: 163-248.
if fniri.t uri kitab " ath-Thaldql' bab " min Khiyar Nisk'ihil' jilid VII, h.al: 5 5. Muslim kitab
" ath-Thaldqi' bab " Baykn Anna takhyir lmra:aiihi lA Yakfin Tltal.Aggry illa bi Niyy.ah)' lzzo3],
iilid II, haliz6s. Tirmidzi kitab " ath-Thalhql' bab " Mh IAh fi al-KhiyArl' n 79, jilid III, hal:
'474.lmam Tiimidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan shdhthl' Ibnu Majah kitab
'; ath-Thaldq j' bab " ar-Rajul Yukhayyir Imra' tahul' lzo s z) jilid I, hal: 66 r.
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Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dinyatakan bahwa
Rasulullah saw. pernah memberikan pilihan kepada istri-istrinya, namun hal
itu bukan sebagai talak.l

Semua nash ini menunjukkan bahwa jika istri Rasulullah saw. memilih
dirinya sendiri, maka pilihan tersebut tentu dianggap sebagai talak dan kalimat
ini dapat digunakan untuk talak.'

Berkaitan dengan masalah ini, tidak seorang pun dari ulama fikih yang
berbeda pendapat. Perbedaan di antara mereka muncul ketika seorang istri
yang menentukan pilihannya agar ditalak.

Sebagian ulama berpendapat bahwa talak tersebut dianggap sah sebagai

talak satu dan boleh rujuk. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Umar,
Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Umar
bin Abdul Aziz,Ibnu Abu Laila, Sufyan, Imam Syaf i, Ahmad dan Ishaq.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jika perempuan memilih
untuk ditalak, maka jatuh satu kali talak sebagai talak ba'in. Pendapat ini
disandarkan pada pendapat Ali bin Abi Thalib dan mazhab Hanafi.

Imam Malik bin Anas berkata, "|ika istri sendiri yang memilih untuk
ditalak, maka jatuh talak tiga. Jika suami yang memberi pilihan untuk talak,
maka jatuh talak satu."

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa talak dengan ucapan seperti ini harus
disertai dengan suatu pernyataan yang ditujukan kepada suami atau kepada
istri. Misalnya, jika suami berkata kepada istrinya, "Engkau mesti menentukan
pilihani'lalu istri menjawab, "Iya, saya menentukan pilihanl' maka hukum talak
dengan ucapan seperti ini adalah batal dan sama sekali tidak menyebabkan
jatuh talak.

Urusanmu Terserah Kepadamu3

|ika suami berkata kepada istrinya, "(Jrusanmu berada di tanganmu",
kemudian istrinya itu menalak dirinya, maka jatuh talak satu. Pendapat ini
dikemukakan oleh Umar, Abdullah bin Mas'ud, Sufyan, Imam Syaf i dan
Ahmad.

' HR Muslim kitab- 'qth-T.hqlhql'bab "Baydn Arylrqtakhyir Imralatihi lk Yakfin Thalhqan illa
bl Niyyalli'[26] jilid II, !al: rio4.Nasaf kitab "ath-Thaldqi'bab "fi al-Mukhyyirah fakhthr
Zawjahal' 3442-3443, jilid VI, hal: 16r.

' Menurut Mazhab Zhahiri,jika istri-istri Rasulullah saw. memilih dirinya sendiri, itu artinya,
Rasulullah saw. akan menalak mereka, bukan mereka sendiri yang menalak diri mereka
berdasarkan pilihan yang diberikan kepada mereka.3 Artinya, talakmu saya serahkan kepadamu.
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Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki menemui Ibnu

Mas'ud dan bertanya, "sebelum ini, terjadi sesuatu seperti yang biasa teriadi

pada kebanyakan orang di antara aku saya dengan istrikul' Istriku kemudian

berkata, "|ika saja kuasayang ada pada dirimu ada juga padaku, tentunya engkau

mengetahui apa yang seharusnya aku lakukan." Lalu aku menimpali ucapannya

dengan berkata, "Baiklah! Kuasa yang ada padaku bekenaan denganmu aku

berikan kepadamul' Setelah mendengar ucapanku, istriku kemudian berkata,

"Kalau begitu, aku menjatuhkan talak tiga untukmu." Mendengar penjelasan

itu, Ibnu Mas'ud berkata, "Menurut pendapatku, hanya jatuh satu kali talak dan

engkau berhak untuk kembali kepadanya selama masih dalam masa 'iddah. Saya

akan menyampaikan masalah ini kepada Umarl' Ibnu Mas'ud lantas menemui

Umar dan menyampaikan masalah ini kepadanya. Mendengar itu, Umar

menjawab, 'Allah memberikan hak talak kepada laki-laki, tetapi mereka telah

berbuat demikian. Mereka kemudian memberikan hak yang telah diberikan

Allah swt. kepada mereka, kemudian mereka serahkan kepada kaum perempuan

yang berkata lancang. Lalu apa pendapatmu tentang perkara ini, wahai Ibnu

Mas'ud?" Aku menjawab, "Menurut pendapatku, jatuh talak satu dan dia masih

tetap berhak untuk rujuk kepada istrinyal' Umar berkata, "Saya pun berpendapat

demikian. )ika engkau tidakberpendapat demikian, tentu saya meyakini bahwa

engkau telah melakukan kesalahanl'1

Mazhab Hanafi berpendapat, dalam kasus seperti ini, jatuh satu kali talak

ba'in. Karena suami yang menyerahkan kuasa talak kepada istrinya berarti

menghilangkan kekuasaannya terhadap istri. )ika istri menerima kuasa

penyerahan talak ini sesuai dengan kehendaknya, maka kekuasaannya terhadap

istrinya tidak ada lagi dan kondisi demikian tidak dapat berlaku selama hak

rujuk masih ada.

Manakah yang perlu diperhitungkan antara niat suami atau niat istri?

Imam Syaf iberpendapat, niat suami mesti diutamakan dan diperhitungkan.

)ika dia berniat satu kali talak, maka jatuh satu talak. fika dia berniat tiga kali

talak, maka jatuh tiga kali talak. Di samping itu, dia berhak membatalkan

talak yang diserahkan kepada istrinya, jumlah talak yang diberikan, hak untuk

memilih apakah masih tetap mempertahankan perkawinan atau tidak dan

penyerahan kuasa talak.

Para ulama selain Imam Syaf i berpendapat bahwa jika istri berniat lebih

dari satu kali talak, maka talak tetap jatuh seperti yang dia niatkan. Karena dia

' Lihat Bidhyah al-Muitahid,illid II, hal: 67.
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memiliki tiga talak, sesuai dengan kuasa talak yang telah diberikan oleh suami,

dibolehkan melafalkan talak secara terus terang, juga dibolehkan menjatuhkan
talak secara sindiran, sebagaimana halnya suami. )adi, jika istri menjatuhkan
talak kepada dirinya sendiri sebanyak tiga kali lalu suami menjawab, 'Aku
sebenarnyahanya memberikan kuasa untuksatu kali talaksaja]'makapernyataan

suami ini tidak dianggap dan apa yang diputuskan oleh istri mesti dilaksanakan.
Demikian menurut pendapat utsman, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Akan tetapi,

Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa talak seperti ini jatuh satu kali talak,

sebagaimana yang terjadi dalam kisah Abdullah bin Mas'ud sebelumnya.

Apakah penyerahan kuasa talak terikat dengan tempat
atau berlaku untuk selamanya?

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni berkata, "fika suami telah menyerahkan

urusan talak kepada istrinya, maka kuasa untuk menalak tetap berada di tangan
istri untuk selama-lamanya dan tidakterbatas dengan tempat penyerahan kuasa

tersebut kepadanya. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ali. Demikian juga

menurut pendapat Ibnu Tsaur, Ibnu al-Munzir dan al-Hakam.

Imam Malik, Imam Syafii dan sekelompok u,lamaAhlu al-Ralyi berpendapat
bahwa kuasa talakyang diberikan kepada istri terikat dengan tempat penyerahan

dan istri tidak berhak menjatuhkan talak setelah berpisah dengan suaminya dari
tempat tersebut, karena suami telah memberikan pilihan kepadanya. Oleh sebab

itu, kuasa tersebut terikat dengan tempat penyerahan. Umpamanya, seorang

suami berkata, "Tentukanlah pilihanmul'

Dalam hal ini, ada pendapat yang pertama lebih kuat. Sebab Sayyidina

Ali pernah berkata kepada seorang suami yang menyerahkan urusan talak
kepada istrinya. Sayyidina Ali berkata, "Talak menjadi hak istri hingga dia

melaksanakan haknya tersebut."

Ibnu Qudamah berkata, "sejauh yang aku ketahui, tidak seorang pun dari
kalangan sahabat yang menentang pendapat sayyidina Ali ini. Oleh sebab itu,

pendapat tersebut telah menjadi ijma'. Hal yang sedemikian juga masuk dalam

kategori talak tawkil. Dengan demikian, talakyang diberikan kepada istri berlaku

untuk selamanya, sebagaimana kuasa talak yang diserahkan kepada orang lainl

Hukum Membatalkan Kuasa Talak

Ibnu Qudamah berkata, "fika suami membatalkan kuasa talak yangsudah

diserahkan kepada istrinya atau dia berkata kepada istrinya, 'Aku membatalkan

atas apa yang telah aku serahkan kepadamui'maka kuasa yang telah diberikan

!

\
I
I
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oleh suami kepada istrinya menjadi batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Atha',

Mujahid, asy-Sydbi, an-Nakha'i, al-Auza'i dan Ishaq. Az-Zuhri, ats-Tsauri, Malik

dan sekelompok A hlu Ralyiberpendapat bahwa suami tidak boleh membatalkan

kuasa talak yang telah diberikan kepada istri. Karena dia telah memberikan

kuasa talak kepada istrinya, maka dia tidak memiliki hak untuk menarik kembali

atau membatalkannyal'

Ibnu Qudamah, "|ika suami menyetubuhi istrinya setelah penyerahan kuasa

talak kepadanya, maka perbuatan itu berarti membatalkan kuasa talak yang

telah diberikannya. Karena penyerahan kuasa talak kepada istri termasuk dalam

kategori mewakilkan dan melakukan sendiri apa yangsebelumnya diwakilkan.

Dengan perbuatannya itu, berarti suami membatalkan pengangkatan wakil.

Penyerahan kuasa juga batal manakala istri mengembalikan kuasa yang telah

diserahkan kepadanya. Dengan demikian, penyerahan kuasa talak menjadi

batal, sebagaimana pengangkatan wakil menjadi batal jika pemberian kuasa

wakil telah dicabutl'1

Talaklah Dirimu lika Engkau Mau

Menurut mazhab Hanafi, seorang suami yang berkata kepada istrinya,

"Talaklah dirimu" tanpa disertai niat talak, atau suami berniat menjatuhkan

satu kali talak, kemudian istrinya menjawab,"Iya,aku menjatuhkan talakpada

dirikul'maka jatuh talak satu dan boleh rujuk.

Jika istri menjatuhkan talaktiga kali kepada dirinya dan suami menyetujui-

nya, maka jatuh talak tiga. fika suami berkata, "Talaklah dirimui' lalu istri

menjawab, "Saya menjatuhkan talak ba'in kepada diri sayai' maka jatuh talak.

Namun jika istri menjawab, "Saya hanya menentukan pilihan pada diri saya

sajdi maka talak tidak jatuh.

]ika suami berkata, "Thlaklah dirimu kapan pun engkau mau melakukannyal'

maka istri berhak menjatuhkan talak pada dirinya di tempat itu juga atau di

tempat dan waktu lain. |ika suami berkata kepada orang lain, "]atuhkanlah

talak kepada istrikul' maka dia berhak menjatuhkan talak di tempat itu juga

atau di tempat dan waktu lain.

)ika suami berkata kepada laki-laki lain, "Talaklah istriku, jika engkau

mauj' Maka laki-laki itu berhak menj atuhkan talak hanya pada tempat seorang

suami mewakilkan kepad anya untuk menalak isterinya.

' Lihat al-Mughni, jilid VIII, hal: 288.
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Mengangkat Wakil

)ika suami menyerahkan urusan talakkepada orang lain, maka hukumnya
adalah sah. Hal yang sedemikian hukumnya sama dengan menyerahkan kuasa

talak kepada istrinya. Orang lain tersebut berhak menjatuhkan talak di tempat
pengangkatan itu atau di tempat yang lain.

Imam Syaf i sependapat dengan pendapat ini, karena termasuk dalam

kategori tawktl. |adi, talak dianggap sah, baik suami berkata, "Urusan talak
istriku berada di tanganmu", atau, 'Aku memberikan hak pilih kepadamu untuk
menalak istrikuj' atau, "Talaklah istrikul' Semua redaksi tawkil ini dianggap

sah.

Pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa kuasa wakil yang telah diangkat

hanya berlaku di tempat pengangkatan. Karena pengangkatan wakil seperti ini
termasuk dalam kategori memberikan hak memilih, kedudukan hukumnya
sama dengan suami yang berkata kepada istrinya, "Engkau bebas memilih
(apakah cerai atau tidak)".

Penulis kitab al-Mughni berkata, "Menurut pendapat kami, ucapan seorang

suami kepada wakil adalah pemberian kuasa kepada orang lain yang bersifat

mutlak. Oleh sebab itu, kuasayangtelah diberikan kepadawakilberlaku sampai

kapanpun dan secara umum sama seperti mengangkat wakil untuk melakukan
transaksi jual beli. )ika pemberian kuasa ini dianggap sah, maka wakil berhak
menjatuhkan talak kepada istri yang memberikan kuasa selama pemberian
kuasa belum dibatalkan atau suami belum menyetubuhi istrinya. Wakil selaku

pihak yang diberi kuasa berhak menjatuhkan talak satu kali atau talak tiga,

sebagaimana istri yang diberi kuasa untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya
sendiri. Suami tidak dibolehkan mengangkat wakil dalam urusan talak ini
melainkan orang yang memang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi wakil,
yaitu orang yang berakal sehat.

Anak-anak dan orang gila tidak boleh dijadikan wakil dalam urusan ini.
Namun, jika mereka tetap diangkat sebagai wakil, kemudian salah seorang dari
mereka menjatuhkan talak, maka talakyang dijatuhkan tersebut dianggap tidak
sah. Meskipun demikian, sebagian Ahli Ra:yi berpendapat bahwa talak yang

dijatuhkan oleh wakil yang gila atau masih belum balig tetap dianggap sahl'1

' Lihat al-Mughni, jilid VIII, hal z9z.
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Ucapan-ucapan yang Bersifat Umuml dan Khusus

Ucapan memberi kuasa talak kepada istri atau orang lain terkadang

bersifat mutlak, seperti suami menyerahkan kuasa talak kepada istrinya, atau

istri diperintahkan menentukan pilihan terhadap dirinya tanpa ada syarat dan

batasan apapun terhadap kata-kata tersebut.

Jika ucapan tersebutbersifat mutlak, maka istri diperbolehkan menjatuhkan

talak terhadap dirinya di tempat penyerahan saja jika dia hadir saat itu. )ika
istri tidak ada di tempat, maka dia berhak menjatuhkan talak di tempat yang

ditetapkan suami. Jika tempat penyerahan atau tempat yang ditetapkan suami

berakhir atau berubah, sedangkan istri belum menjatuhkan talak terhadap

dirinya, maka selanjutnya istri tidak berhak lagi untuk menalak dirinya.

Karena ucapan yang digunakan oleh suami dalam menyerahkan talak bersifat

mutlakdan hanya terbatas pada tempat penyerahan saja. )ika tempat dan waktu

penyerahan kemudian berubah, maka istri tidak lagi berhak menalak dirinya
sendiri sebagaimana yang telah dikuasakan oleh suaminya kepada dirinya.

Hukum ini berlaku jika tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa penyerahan

yangdiberikan bersifat mutlak, sebagaimana penyerahan yang dilakukan ketika

akad nikah. Karena pada waktu itu, tentu penyerahan tidak bertujuan untuk
dilakukan dengan seketika. Oleh sebab itu, redaksi penyerahan tersebut dianggap

bersifat umum dengan melihat pada realitas yang ada.

Di sebagian pengadilan agama Islam di Mesir terdapat ketentuan bahwa jika

penyerahan talakyang dilakukan ketika akad nikah dan dengan menggunakan

ucapan yang bersifat mutlak, maka tidak terbatas pada tempat dan waktu

tertentu. Oleh sebab itu, istri berhak menalak dirinya pada waktu kapan pun

dia mau. Jika tidak demikian, maka penyerahan kuasa seperti itu tentu tidak

ada manfaatnya, karena kekuatan hukumnya sudah diberikan oleh suami.

Terkadan g, apayang dikatakan suami masih bersifat umum. Umpamanya,

suami berkata kepada istrinya, "Tetapkanlah pilihan terhadap dirimu kapan

saja engkau mau", atau, "Urusanmu berada di tanganmu kapan saja engkau

mau." Dalam kondisi seperti ini, istri berhak menjatuhkan talak kapan saja.

Karena suami telah memberikan kepemilikan kuasa talakkepada istrinya untuk

menjatuhkan talak secara umum. Oleh sebab itu, istri boleh menalak dirinya

kapan saja. Terkadang, ucapan yang dikemukakan suami kepada istrinya hanya

berlaku untukwaktu tertentu. Umpamanya, seorang suami menyerahkan talak

kepada istrinya dalam rentang waktu waktu satu tahun. Dalam kondisi seperti

' Ahkdm al- Ahwhl asy- Sy akhshiyy ah fi asy ^ Sy ari'ah al- Isldmiyy ah, hal: r 5 z.
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ini, istri hanya berhak menjatuhkan talak pada dirinya dalam jangka waktu

tahun saja. Setelah satu tahun berlalu, dia tidak berhak lagi untuk menjatuhkan

talak terhadap dirinya.

Hukum Talak Tafwidh bersamaan dengan Akad
atau Setelahnya 1

Talak tafwidh dapat dilakukan ketika akad nikah sedang berlangsung atau

setelahnya. Menurut mazhab Hanafi, jika itu dilakukan ketika akad nikah,

maka disyaratkan orang pertama yang meminta talak tafwidh adalah istri.

Umpamanya, istri berkata kepada calon suaminya, 'Aku mau denganmu jika

kuasa talak berada di tanganku dan aku boleh menjatuhkan talak pada diriku
kapanpun aku mau melakukannya," lalu suami menjawab, "Iya, aku terima."

Dengan adanya ijab kabul ini, maka akad nikah dan talak dianggap sah. Istri

berhak menjatuhkan talak terhadap dirinya kapanpun dia mau menjatuhkannya.

Karena penerimaan suami berarti menerima akan nikah sekaligus menerima

penyerahan talak di tangan istrinya.

|ika orang pertama yang memulai ijab sekaligus disertai penyerahan talak

itu adalah suami, umpamanya seorang laki-laki berkata kepada calon istrinya,
'Aku mau menikah denganmu tapi dengan syarat, urusan talakmu berada di

tanganmu sendiri dan engkau boleh menalak dirimu kapan pun engkau mau

melakukannya'] lalu istri menjawab, "Iya, aku terimal' Maka akad nikahnya

sah, namun penyerahan talak tetap tidak sah, bahkan istri tidak memiliki hak

untuk menjatuhkan talak kepada dirinya.

Perbedaan antara tafwtdh pertama dengan tafwidh kedua, bahwa dalam

tafwidhpertama, suami menerimatafwidh setelah akad nikah sempurna. |adi, di

sini suami telah menyerahkan hakkuasa talak setelah akad nikah dilangsungkan

dan dia memiliki talaktersebut. Pada tafwtdhkedua, suami menyerahkan kuasa

talak sebelum dia memiliki hak talak, karena dia menyerahkan kuasa talaknya

sebelum akad nikah sempurna. Karena yang diucapkan di sini hanya ijab,

sedangkan kabul belum diucapkan.

. -*rDOCo=t* 
.

' Ahkdm al- Ahw hl asy - Sy akhshiy ah fi asy - Sy ari ah al- Islkmiyyah, hal t 5 z.
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TALAKYANG BOLEH
DIIATUHKAN PENGADILAN

Undang-undang Mesir tahun t92o dan tahun t92g telah menetapkan

syarat-syarat bagi pengadilan agama untuk menjatuhkan talak. Syarat-

syarat ini berdasarkan ijtihad para ulama fikih karena tidak ada penjelasan

yang jelas dari Al-Qurhn dan Sunnah. Undang-undang ini disusun

berdasarkan prinsip untuk memberi kemudahan dalam urusan umat

manusia, menj auhkan segala bentuk kesulitan dan menyesuaikan dengan

semangat syariat Islam yang mengandung ajaran toleransi.

Undang-undang No. z5 tahun rg2omenetapkan bahwa talak boleh

dilakukan jika tidak mampu memberi nafkah dan terdapat cacat pada

suami.

Undang-undang No. 25 tahun Lgzg menetapkan bahwa boleh

dijatuhkan bila keberadaan suami dapat membahayakan jiwa istri;

meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan; atau suami sedang

menjalani hukuman penj ara.

Berikut ini, saya akan menjelaskan masing-masing alasan tersebut

disertai butiran pasal yang berkaitan dengannya, kecuali talak karena

cacat, karena saya telah menjelaskannya pada bagian sebelumnya.

Talak Karena Tidak Memberi Nafkah

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan per-

ceraian dengan keputusan pengadilan agama, jika istri menuntut karena



tidak diberi nafkah' dan dalam kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.' Di antara dasar yang mereka jadikan
sebagai sandaran adalah:

1. Suami wajib menjaga (mengurusi) istrinya dengan cara yang baik atau
menceraikannya dengan carayangbaik, karena Allah swt. berfirman,

@,6lb:U4i r,$d.tl)\a1. . .

"Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik" (Al-Baqarah l2l: 229)

Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada

istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana yang
terdapat dalam ayat ini.

2. Allah swt. berfirman,

@ i:^tl6b"6#tj
" I an g anl ah k amu r uj uki m er eka untuk memb e r i kemu dhar At An, k ar en a d en g an

demikian kamu menganiaya mereka" (Al-Baqarah l2l: 2l1^l

Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah saw. bersabda,

i\r \) ,? \
"Tidak boleh memudharatkan dan membalas perbuatan mudharat dengan

perbuatan mudharat."

Mudharat yang paling besar bagi seorang istri tentunya pada saat dia tidak
mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, pengadilan agama

diwajibkan menyelamatkannya dari bahaya yang mungkin akan menimpa
seorang istri seperti ini.

3. |ika telah diakui bahwa pengadilan agama boleh menjatuhkan perceraian
karena terdapat cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah

Nafkah yang dimaksudkan dalam masalah ini-adalah pemenuhan atas kebutuhan primer,
seperti makanan, pa\aia1 dan-tempat tinggal meskipun dalam bentuk yang sedirhana.
Maksudnya, suami tidak bersedia memberlirafkah kepada istri baik untui< misa sekarang
ataupun masa yang_3ka1 d1t.a1g: Iik? istri menuntut pemenuhan nafkahpada masa yang
akan datang, makaHakim tidakboleh memenuhi permintaan cerai yang diajukan seorang
PeremP_uan (istri) disebabkan adanya tuntutan tersebut. Sebab tuntutan-istri tersebut tida[
perlu laksanakan. Karena itu menjadi tanggungiawab hutang yanq mesti dibavar oleh suami.
Allah swt. berfirman,"Dan jika (orangyingbZrhutangitu)Zalainkesukarai, mak,t berilah
tqngguh sqmpai diaberkelapzngan" (Ai-Biqarah [z]: z8o)
Jika memiliki harta simpanan, maka pasangan suami istri tidakboleh diceraikan da. nafkah
mesti diberikan kepada istri.
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sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakiti istri

daripada cacat. |adi, alasan tidak diberi nafkah lebih pantas untuk dijadikan

sebagai alasan untuk menjatuhkan talak.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengadilan agama tidak boleh

menjatuhkan talak disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada

istrinya, baik karena tidak adanya kemampuan suami untuk memenuhi

kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya atau karena adanya suatu

sebab tertentu sehingga dia tidak bisa memberi nafkah.. Sebagai dasarnya

adalah sebagaimana berikut:

* Allah swt. berfirman,

,I$5 {ifr){r.IL a"i-li,t :2 S"j i' ;,-t 1;;,i i'7}' A
,o fi^*3{i,iwwY"6iw{itr

" H en d akl ah or an g y an g m amp u memb eri n aft nh menur u t kem amp u anny a'

dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi naJkah dari

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan bebqn

kepada seseorang melainkan sekndar apa yang Allqh berikan kepadanya.

Allah kelak akan memberikan kelapnngan sesudah kesempitan." (Ath-

Thalfrq [65]:7)

Imam az-Zuhri pernah ditanya tentang suami yang tidak mampu

memberi nafkah istrinya, apakah mereka boleh diceraikan? Az-Zuhri

menjawab, "Istri mesti bersabar dan memberi kesempatan kepada

suami untuk mencari nafkah. Kedua pasangan tersebut tidak boleh

diceraikanl'Kemudian beliau membacakan ayat di atas.

* Di antara sahabat ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Namun

tidak pernah diriwayatkan dari mereka bahwa ada seorang sahabat

yang pernah diceraikan oleh Rasulullah saw. dari istrinya disebabkan

kemiskinan sehingga tidak dapat memberi nafkah'

* Istri-istri Rasulullah saw. pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah

saw. tapi beliau tidak kuasa untuk memenuhi permintaannya.

Rasulullah saw. kemudian beliau mengasingkan diri dari istri-istrinya

selama sebulan sebagai hukuman terhadap mereka. |ika istri boleh

dihukum disebabkan menuntut sesuatu yang tidak dimiliki oleh suami,

maka adalah suatu kezaliman jika istri menuntut perceraian ketika

menghadapi kesulitan dalam masalah nafkah'

* Para ulama berkata, ")ika suami yang mampu enggan memberi nafkah

70 - Fikih Sunnah IV



kepada istrinya tentu dianggap zalim dan cara mengatasi kezaliman

ini dengan menjual hartanya lantas diberikan kepada istrinya sebagai

nafkah, atau suami dipenjarakan sampai dia mau memberi nafkah
kepada istrinya. Tidak boleh menjatuhkan talak untuk mengatasi

kezaliman tersebut selama masih ada jalan lain. ]ika demikian,
pengadilan agama tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak
dengan alasan perbuatan zalim yang dilakukan suami. Karena talak
merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah swt., walaupun
suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Bagaimanapun juga,

pengadilan tidak dibenarkan menjatuhkan talak selama masih adacara

lain dan cara seperti ini bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi

kezaliman. Hal yangsedemikian berlaku jika suami mampu memberi
nafkah. Tapi jika suami tergolong orang yang miskin, maka dia tidak
dikatakan berbu at zalimketika tidak memberi nafkah kepada istrinya.

Sebab Allah swt. tidak memaksa seseorang melakukan sesuatu lebih
dari apa yang Allah swt. berikan kepadanya.

Undang-undang tahun Lg2o pasal 4 menyebutkan, "fika suami enggan

memberi nafkah kepada istrinya sedangkan dia mempunyai harta simpanan,

maka harta yang dimilikinya mesti diberikan kepada istrinya sebagai nafkah.

]ika suami tidak memiliki harta tanpa diketahui apakah ia kaya atau miskin,
tetapi selama ini dia tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya, maka

dalam kasus ini, pengadilan diperbolehkan menjatuhkan talak.

fika suami mengaku tidak mampu memberi nafkah, namun tidak dapat

dibuktikan, pada saat demikian, talakboleh dijatuhkan. |ika dapat dibuktikan
bahwa dirinya tidak mampu memberi nafkah, maka hendaknya diberi
waktu tidak lebih dari satu bulan. |ika setelah lewat satu bulan, ternyata

masih tidak sanggup memberi nafkah, maka talak mesti dijatuhkani'

Undang-undang tahun Lg2o pasal 5 menegaskan, "|ika suami menghilang

tapi dengan jarak tidak terlalu jauh dan memiliki harta simpanan, maka

harta tersebut boleh diambil sebagai nafkah. |ika tidak mempunyai harta
simpanan, maka pengadilan boleh mengingatkan suami dengan cara-

carayang baik dan memberikan waktu kepadanya. ]ika kemudian suami

belum mengirimkan nafkah kepada istrinya atau datang untuk memberikan

nafkah, maka pengadilan boleh menjatuhkan talak setelah lewat jangka

waktu yang telah ditentukan. fika suami pergi ke suatu tempat yang jauh dan

sukar untuk ditemui, atau tempat yang dituju tidak diketahui atau hilang,
di samping telah diketahui bahwa dia tidak memiliki harta yang dapat
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dijadikan sebagai nafkah untuk istrinya, maka pengadilan diperbolehkan
menjatuhkan talak. Hukum ini berlaku bagi suami yang dipenjara dan

tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya."

Undang-undang tahun r92o pasal 6 menyatakan, "Talak yang dijatuhkan
pengadilan bersifat raj'i.Dengan kata lain, suami masih memiliki hak untuk
rujuk kepada mantan istrinya, jika memang dia sudah mampu dan bersedia

memberi nafkah kepada istrinya, tapi kesempatan untuk merujuk mantan

istrinya selama masih dalam masa 'iddah. Tapi, jika tidak terbukti bahwa

dia mampu dan bersedia memberi nafkah kepada istrinya, maka dia tidak
boleh merujuk istrinyai'

Talak Karena Memudharatkan Istri

Imam Malik berpendapat bahwa istri berhak menuntut kepada pengadilan

agar menjatuhkan talak, jika dia mengemukakan pernyataan bahwa suaminya

telah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga dia tidak mampu

lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga bersama suaminya. Seperti,

suami ringan tangan, suka memaki dan mengumpat, sering melakukan kekerasan

dengan berbagai macam cara dan istri tidakmampu lagi menahan penderitaan

yang dialaminya, atau suami memaksanya melakukan kemungkaran, baik dalam

bentuk perbuatan maupun ucapan.' ]ika pernyataan yang disampaikan istri
dapat dibuktikan di pengadilan dengan keterangan langsung istri atau atas

pengakuan suami dan ikatan perkawinan tidak dapat lagi dapat diteruskan
disebabkan adanya tindakan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan

sudah kehilangan cara untuk mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan
talak ba'in kepada istrinya. |ika istri tidak dapat memberikan bukti atau suami

tidak mengakui tuduhan yang diarahkan kepadanya, maka dakwaannya bisa

ditolak dan dibatalkan.

|ika pengaduan yang dilakukan secara berulangkali oleh istri dan dia

memohon agar dijatuhkan talak, tetapi pengadilan belum mendapatkan bukti
atas alasan yang dikemukakannya, maka pengadilan boleh mengangkat dua

orang hakam (mediator) dengan syarat kedua hakam tersebut adalah laki-laki
yang memiliki sifat adil dan dewasa, mengenal dengan baik pasangan suami istri
tersebut dan mampu mendamaikan di antara keduanya. Akan lebih baik jika,

' Imam Ahmad setuju dengan pendapat ini. Tapi Abu Haaifah dan Syaf i menolaknya dan
mereka mengatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan talak karena alasan memudharatkan.
Karena perbuatan memudharatkan dapat diatasi dengan cara memberikan huklm ta'ztr
dan membolehkan istri untuk tidak menaati suaminya.
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kedua hakam tersebut berasal dari keluarga mereka sendiri jika memungkinkan.

Jika tidak, maka pengadilan boleh mengangkat hakam dari orang lain. Kedua

hakam tersebut wajib mengetahui sebab pertikaian antara suami istri dan

berusaha untuk mendamaikannya. |ika tidak mampu didamaikan, kaiena

kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri atau pokok

permasalahan tidak dapat diketahui secara pasti, maka dua orang hakam tersebut

boleh menceraikan keduanya dengan talak ba'in.'|ika kesalahan berasal dari

pihak istri, maka pasangan itu dipisahkan bukan dengan cara talak, tapi dengan

cara khulu'.lika kedua hakam tidak sepakat mengenai sebab perpecahannya,

maka pengadilan dapat memerintahkan hakam agar hubungan di antar mereka

membaik dan tidak sampai pada perceraian.

fika dua oranghakamyangditunjuk oleh pengadilan tidak dapat menemukan

solusiyangmesti diberikankepadapasangan suami istritersebut, makapengadilan

bisa memerintahkan kedua hakam yang ditunjuk untuk mengulangi usahanya

dalam rangka mendamaikan pasangan yang s edang b ertikai. Ilka hakan tersebut

belum juga mendapati solusi, maka pengadilan berhak menunjuk orang lain

untuk menggantikan tugas mereka. Kedua hakam wajib melaporkan kepada

pengadilan tentang solusi yang terbaik terhadap kedua pasangan tersebut.

Dalam masalah ini, pengadilan wajib mempertimbangkan solusi yang diaju-

kan oleh kedua hakam tersebut. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.

,L1;y+*y6;\k).6GK*\F,6Wwit+rL)
@..W^"ie:;

"Dan jika kamu khautatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu." (An-Nisi' [4]: 35).

Allah swt. juga berfirman,

o,:hb\a,6...'FVlUr"5

' Abu Hanifah, Ahmad dan Syafii dalam salah satu pendapatnya mengemukakan bahwa
hakam tidak berhak menjatuhkan talak, kecuali jika suami menyerahkan permasalahan
ini kepada hakam tersebut. Akan tetapi, Malik dan Syaf i berkata, "|ika menurut kedua
hakam ada baiknya untuk diadakan ganti rugi (tebusan dari istri) atau tidak, maka itu juga
dibolehkan. )ika keduanya menganggap agar suami melakukan khulu', itu juga dibolehkan.
fika pihak keluarga suami melihat bahwa yang lebih baik adalah talak, maka talak mesti
dijatuhkan tanpa perlu meminta izin dari suami. Hal ini berdasarkan atas anggapan bahwa
kedua orang ini adalah sebagai hakam,bukan wakil.

I
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"Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf ntau menceraikan dengan cara

yang baik" (Al-Baqarah l2l: 2291

)ika kemungkinan untuk mempertahankan hidup berumah tangga sudah

tertutup, maka perceraian juga harus dilakukan dengan cara yang baik

Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh

m e mb al a s p e rb u at an m u dh ar at d e n gan mu dh ar at."

Undang-undang No. z5 tahun L92g pasal 6 menyebutkan, "Jika istri
mendakwa suaminya telah memudharatkan dirinya dengan sesuatu yangdapat

menyebabkan retaknya rumah tangga, maka istri boleh mengajukan tuntutan
kepada pengadilan untuk ditalak. Sementara pengadilan berhak menjatuhkan

talak ba'in,jika mudharat yang diajukan istri dapat dibuktikan dan tidak ada

cara lain untuk mendamaikan mereka. |ika permintaan istri ditolak, kemudian
istri berulang kali mengadukan dakwaannya, namun ternyata mudharat yang

diajukannya itu tidak terbukti, maka pengadilan boleh mengutus dua orang

hakam kemudian memutuskan berdasarkan penjelasan pasal 7, 8, 9, ro dan

r r berikut inil'

Pasal 7 menyebutkan, "Hakam disyaratkan terdiri dari dua orang laki-laki
yang memiliki sifat adil yangberasal dari keluarga suami dan keluarga istri, jika
memungkinkan. fika tidak, maka yang diangkat menjadi hakam boleh orang lain

yang mengetahui dengan baik keadaan suami istri dan mampu mendamaikanl'

Pasal8 menegaskan, "Kedua hakam wajib mengkaji berbagai penyebab per-

selisihan antara suami istri terlebih dahulu dan berusaha untuk memberi solusi.

]ika mereka mendapatkan solusi yang baik, mereka mesti memutuskannya

dengan cara yang terbaikl'

Pasal 9 menyatakan, ")ika kedua hakam tidak mampu mencari solusi

yang terbaik (damai) karena kesalahan dari pihak suami atau dari kedua belah

pihak, atau puncak masalah tidak diketahui secara pasti, maka mereka boleh

menjatuhkan talak dengan satu kali talakl'

Pasal 10 menyebutkan, "]ika kedua hakam berbeda pendapat tentang

sebab perselisihan dan cara penyelesaian yang terbaik, maka pengadilan berhak

memerintahkan mereka mengulangi kembali kajian mereka. |ika ternyata

antara kedua hakam tersebut masih berbeda pendapat, maka pengadilan mesti

mengangkat orang lain seba gai hakam.

Pasal 11 menegaskan, "Kedua hakam diwajibkan mengajukan solusi terbaik

kepada pengadilan dan pengadilan wajib memutuskan sesuai dengan keputusan

tersebut."
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Talak karena Suami Pergi

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, talak boleh dijatuhkan jika

suami meninggalkan istri dengan tanpa sepengetahuan istrinya.' Hal ini bertujuan

untuk menyelamatkan istri dari penderitaan yang mungkin akan dialaminya.

Oleh sebab itu, istri berhak menuntut talak, jika suami pergi meninggalkannya,

walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat:

1. Kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima.

2. Kepergiannya dengan tujuan menyakiti istri.

3. Kepergiannya ke negara lain dan berniat menetap di sana.

4. Kepergiannya lebih dari satu tahun dan istri merasa disulitkan.

|ika kepergian suami dari istrinya dengan alasan yang dapat diterima,

seperti untuk menuntut ilmu, berdagang (bekerja, red), melaksanakan tugas

dari instansi di mana dia bekerja, maka dalam keadaan seperti ini, istri tidak
dibenarkan untuk minta cerai. Istri juga tidak dibenarkan mengajukan cerai

jika kepergian suami masih dalam satu wilayah atau satu negeri. Istri berhak

meminta talak atas kesulitan yang dia alami, karena suaminya tinggal berjauhan

dengannya, meskipun bukan karena pergi meninggalkannya.

Imam Malik berpendapat, istri berhak meminta talak jika tempo satu

tahun telah berlalu, karena pada masa itu istri mengalami kesulitan dan merasa

kesepian sehingga dikhawatirkan dirinya akan terjerumus pada perbuatan

yang diharamkan Allah swt. Ada juga yang berpendapat, masa menunggu bagi

seorang istri yang ditinggalkan suaminya adalah tiga tahun.

Imam Ahmad berpendapat, istri boleh mengajukan tuntutan talak jika

telah ditinggalkan selama enam bulan. Karena masa enam bulan itu merupakan

masa bagi seorang perempuan sanggup bersabar ditinggal pergi oleh suaminya,

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan jawaban

Hafshah terhadap pertanyaan khalifah Umar ra.

Talak karena Suami dipeniara

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, talak boleh dijatuhkan ketika

suami dipenjara. Sebab, dengan dipenjaranya, hal yang sedemikian dapat meng-

akibatkan mudharat bagi istri, karena berjauhan dengan suaminya. Jika suami

diputuskan untukmenjalani hukuman penjara selama tiga tahun atau lebih dan

' Imam Malik berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dianggap sebagai talak ba'in,
sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai fasakh.

i
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keputusan hukum ini sudah dipastikan dan ditetapkan terhadap suami dan dia

sudah menjalani hukuman tersebut selama satu tahun atau lebih, maka istri
berhak mengajukan tuntutan talak kepada pengadilan, karena dia mengalami

kesulitan karena berjauhan dengan suaminya. |ika suami yangdipenjara sudah

dapat dibuktikan, maka pengadilan boleh menjatuhkan talak. Pendapat ini
dikemukakan oleh, Imam Malik. Sementara Imam Ahmad berpendapat, hal

yang keputusan pengadilan disebut dengan fasakh.Ibnu Taimiyyah berkata,

"Demikian juga dengan istri yang suaminya ditawan, dipenjara dan lain

sebagainya, karena istri tidak dapat bersetubuh dengannya. Ini sama hukumnya

dengan istri yang hilang. Demikian menurut ijmd')'

Dalam undang-undang tahun L929 pasal rz disebutkan, "lika suami

pergi meninggalkan istri selama satu tahun atau lebih tanpa alasan yang dapat

diterima, maka pihak istri boleh mengajukan tuntutan kepada pengadilan untuk

menjatuhkan talak, jika dia merasa sulit karena tinggal berjauhan dari suami,

walaupun suaminya memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidupnyai'

Undang-undang tahun rgzg pasal r3 disebutkan, "|ika memungkinkan

mengirim surat kepada suami yang meninggalkan istri pergi, maka pengadilan

hendaknya memberi tempo dan pemberitahuan kepadanya, bahwa dia akan

ditalak dari istrinya jika tidak mau datang untuk tinggal bersamanya atau

membawanya pindah bersamanya atau menalaknya.

|ika tempo yang telah diberikan telah berakhir tanpa melaksanakan perintah

yang dituntut oleh pengadilan dan tidak mengemukakan alasan yang dapat diterima,

maka pengadilan boleh menjatuhkan talak. fika surat tidak mungkin sampai

kepada suami yangmeninggalkan istrinya, maka pengadilan boleh menjatuhkan

talak kepadanya tanpa pemberitahuan dan tempo terlebih dahulul'

Dalam undang-undang tah:un 1929 pasal r 3 ditegaskan, "Istri yang suaminya

dipenjara dengan menjalani hukuman selama tiga tahun atau lebih berhak

mengajukan tuntutan ke pengadilan agar dijatuhkan talak setelah lewat satu

tahun menjalani hukuman tersebut. Karena kondisi tersebut menyulitkan istri,

meskipun suami memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnyal'

Adapun perceraian yang disebabkan karena suami ada cacat dapat dilihat

pada bab sebelumnya.
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Ad Khuru'b4

Kehidupan berumah tangga dapat dijalani jika berada dinaungi ketenangan,
kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak mampu
menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi, ada kalanya suami membenci
istri atau sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini, Islam berpesan agar bersabar
dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Allah swt. berfirman,

frl -l:; ; CJ" \;S J-6'##F bg'*Hi,i,Ar)rv, .

'O,(:#Gx"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bilo kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karenn mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Alloh menjndikan padanya kebqikon yang banyak." (An-NisA,
[a]:19)

Rasulullah saw. bersabda,

"langanlah seorang Mukmin laki-k*i itu membenci seot.ang wanita Mukmi-
nah; jika dia membenci suqtu snlnh sikapnya, mungkin dia juga akan sednng dengan
sikapnya yang lain."

Kebencian terkadang semakin meruncing, rasa tidak senang kian memuncak,
sementara solusi untuk keluar darinya amat sulit didapatkan, kesabaran untuk
menanggung semuanya juga sudah habis, rasa damai, cinta kasih dan keinginan
untuk menunaikan kewaj iban yang menj adi pondasi berlangsungnya kehidupan
berumah tangga sudah tiada, sehingga kondisi rumah tangga di ambang
kehancuran. Dalam kondisi seperti ini,Islam membolehkan solusi satu-satunya
yang terpaksa harus ditempuh, yaitu perceraian.

Jika kebencian ada pada pihak suami, maka dia memiliki talak yang
merupakan salah satu haknya. Dia berhak menggunakannya selama masih
berada dalam batas ketentuan Allah swt. fika kebencian ada pada pihak istri,
maka Islam membolehkannya untuk menebus dirinya dengan cara khulu',yaitu
dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan suami kepadanya
untuk mengakhiri ikatan sebagai suami istri. Berkaitan dengan masalah ini,
Allah swt. berfirman,

;\,A; W --; l# W;f i!$b"y.dlX v

Talak-77



UW S "H) LA* ;'*V,U* 5 o, up)!Gg'a6 ;i tiuli

&fi ;ri iry-,Ai'i 1 
"p og-il;, 

^L 
\4-7i-6Li1 -{ Lq'iii*v
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"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan

carn yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak hrilal bagi kamu

mengambil kembnli sesuatu dari yang telah kantu berikan kepada mereka, kecuali

kslau keduanya khawntir tidak akan dapat menjalanknnhukurn-lrukum Allah.lika

kamu khnwatir bnhroa keduanya (sunmi isteri) tidak dapat menjalankan hukum-

hukum Allnh, mnka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan

oleh isteri untuk menebus dirinya" (Al-Baqarahl2l:229)

|ika suami menerima pengembalian mahar dari istrinya, itu merupakan

keputusan yang adil dan tepat. Karena sebelumnya, suami yang memberikan

mahar, membiayai pesta perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah

kepadanya. Oleh sebab itu, di rasa adil jika istri dituntut agar mengembalikan

apayangpernah diterimanya sebelumnya dari suaminya, yaitu mahar.

fika kebencian ada pada keduanya (suami-istri), jika suami meminta

perceraian, maka dia memiliki talak dan mesti menerima segala akibatnya.

|ika istri yang meminta perceraian, dia juga memiliki hak khulu'dan mesti

bersedia menerima segala akibatnya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa khulu'pernah dipraktikkan pada

zamanjahiliah, Amir bin adz-Dzarb menikah dengan anak perempuan saudara

laki-lakinya, yaitu putri Amir bin Harits. Ketika istrinya masuk ke rumah

Amir bin adz-Dzarb, saat itu juga istrinya melarikan diri dan enggan hidup

seatap dengan suaminya. Amir bin al-Dzarb kemudian mengadukan perkara

ini kepada mertuanya. Mertuanya lantas menjawab, 'Aku tidak mau engkau

kehilangan istrimu dan hartamu. Biarlah aku melakukankhulu' darimu dengan

mengembalikan apa yang pernah engkau berikan kepadanya."

Defenisi Khulu'

Khulu'yang diperbolehkan dalam Islam seperti kalimat khalh ats-tsaub

artinya melepas pakaian. Wanita diibaratkan pakaian bagi laki-laki. Sebaliknya,

laki-laki juga diibaratkan pakaian bagi wanita. Allah swt. berfirman,
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"Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun ndalnh pakaian bagi

mereka," (Al-Baqarah l2lz 1871

Istilah lain khulu' adalah tebusan. Karena istri menebus dirinya dari
suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah dia terim a. Khulu'dalam
pandangan ulama di bidang fikih adalah istri yang memisahkan diri dari
suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya. Landasan diberlakukannya
khulu'berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasai dari
Ibnu Abbas, dia berkata, Istri Tsabit bin Qais bin Syammas menemui Rasulullah

saw. seraya berkata, Wahai Rasulullah, saya sebenarnya tidak mencela akhlak
dan agamanya', tapi saya tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam. Rasulullah

saw. lantas menimpali, 'Apakah engkau berkenan mengembalikan kebunnya,

(Tsabit)? Dia menjawab,Iya, saya bersedia. Kemudian Rasulullah saw. berkata,
"Terimalah kebun itu, wohai Tsabit dan talaklah dia satu kali."'

Redaksi Khulu'

Ulama di bidang fikih berpendapat, bahwa khulu'harus menggunakan

kata khulor' atas redaksi yang merupakan turunan dari kata khulu'. Khulu' j uga

boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi yang lain tapi memiliki makna

yang sama dengan khulu', seperti al-mubdralah (melepaskan diri) dan fidyah
(menebus diri). Jika tidak menggunakan kata Khulu' ataukata lain yang memiliki
arti yang sama, misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak dengan

wajib membayar uang seratus ribui'lalu istri menerimanya, maka hal semacam

ini dianggap talak, bukan khulu'.

Ibnu Qayyim menyanggah pendapat di atas seraya berkata, "seseorang

mesti melihat hakikat dan tujuan sebuah akad, tidak hanya melihat pada kata-

kata yang diucapkan, tentu dia meyakini bahw a khulu' sebagai fasakh walau pun
menggunakan kalimat apa saja, termasuk kalimat yang di dalamnya terdapat

kata'talak'l'

Pendapat di atas merupakan pendapat murid-murid Imam Ahmad.
Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat menurut Ibnu Taimilyah,
demikian juga pendapat yang dinukil dari Ibnu Abbas. Ibnu Taimiyyah berkata,

Artinya, istri Tsabit tidak ingin berpisah dari suaminya disebabkan buruknya akhlak atau
kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, tapi dia ingin berpisah karena dia benci
melihat wajahnya. Kebencian ini tidak ingin memaksa dirinya untuk melalaikan tugas
yang diwajibkan kepadanya sebagai istri. Yang dimaksud dengan kufur adalah kufur dalam
pergaulan suami istri.
HR Bukhari kitab " ath-Thaldql'bab" al-Khulu' wa Kayf ath-Thaldqfihil' 176ol. Nasai kitab
'hth-Thalhqi'bab "MA IA:afi al-Khulu'," 11+6tljilid VI, hal: 169.
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"seseorang yang hanya melihat pada redaksi dalam hukum akad, tentu dia akan

menetapkan redaksi'talak itu memiliki makna hanya untuk'talak' sajai'

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang

kuat dengan berkata, Kaidah Fikih dan Ushul Fikih menetapkan bahwa yang

mesti dianggap dalam akad adalah hakikat dan tujuan akad, bukan sekadar

bentuk dan kata-kata yang diucapkan. Dalilnya adalah, bahwasanya Rasulullah

saw. pernah memerintahkan Tsabit bin Qais menalak istrinya dengan carakhulu'

dengan satu kali talak. Selain itu, beliau menyuruh istri Tsabit menjalani'iddah

selama satu kali haid. Ini jelas menunjukkan sebagaifasakh, sekalipun terjadinya

perceraian dengan menggunakan kata talak.

Disamping itu, Allah saw. mengaitkan hukum khulu'dengan hukum fidyah,

karena khulu' mengandungifidyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fidyoh

tidak memiliki kata-kata khusus dan Allah swt. tidak menetapkan kata yang khusus

untuk itu. Thlak dengan tebusan bersifat terbatas, dan tidak termasuk dalam hukum

talak yang bersifat umum, khulu' juga tidak termasuk dalam hukum talak yang

dibolehkan untuk kembali rujuk dan menjalani masa 'iddah dengan tiga kali masa

bersih haid sebagaimana yang ditentukan dalam Sunnah yang shahih.'

Pembayaran dalam Khulu'

Khulu' sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berarti memutuskan

tali pernikahan dengan tebusan. Karenanya, pembayaran merupakan salah satu

bagian terpenting dari pengertian khulu'. |ika tidak ada pembayaran, maka

khulu' tidak sah. )ika seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya melakukan

khulu' terhadap mu", kemudian dia diam, maka ap a y angdilakukannya tidak bis a

disebut sebagai khulu'. Kemudian, jika dengan tindakan tersebut suami ingin

menjatuhkan talak, maka jatuh sebagai talak raj'i.llkadia tidak menginginkan

apapun dibalik ucapannya, maka tindakannya tidak mengandung makna apa-

apa. Karena kata khulu' yang diucapkan tersebut termasuk kata sindiran yang

membutuhkan pada niat seseorang yang mengucapkannya untuk membuktikan

maksud dan tujuannya.

Benda yang dapat dipergunakan untuk Membayar Tebusan

Mazhab Syaf i berpendapat bahwa khulu'boleh dilakukan dengan mengem-

balikan semua mahar yang diterimanya pada saat akad nikah, mengembalikan

' Lihat Zdd al-MaAd, )LlidlY,hal: 27.
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sebagiannya, atau membayar dengan harta selain mahar, baik nilainya kurang
dari nilai mahar yang diterima atau lebih . Khulu' juea boleh dilakukan dengan
mengembalikan mahar secara tunai, di hutang atau ditunda.

Kesimpulannya, semua yang dapat dijadikan sebagai mahar boleh dijadikan
sebagai pembayaran khulu'berdasarkan pada keumuman firman Allah swt.,
"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentangbayaran yang diberikan oleh isteri
untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah [z] : zz9)

Dan pada dasarnya akad jual beli tidak ubahnya dengan akad nikah.
Pembayaran khulu' disyaratkan diketahui dengan jelas dan memiliki nilai
harga, di samping syarat-syaratlain dalam transaksi, seperti diserahterimakan,
dapat dijadikan sebagai hak milik dan lain sebagainya. Pada dasarnya khulu'
merupakan akad dengan menyerahkan ganti rugi, karenanya, akad pada saat
penyerahan tebusan posisi sama dengan akad jual beli dan mahar.

Khulu'batal jika pembayaran yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui
secara pasti. Umpamanya, suami diberi suatu barang yang tidak disebutkan
secara jelas, seperti sehelai baju tanpa menyebutkan baju yang mana yang akan
diberikan, atau diberi anak yang masih berada dalam kandungan binatang ini.
Khulu' juga menjadi batal jika mengajukan syarat yang bertentangan dengan
syariat Islam, seperti suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri, yang
pada saat itu dalam kondisi hamil atau tidakmau menyediakan tempat tinggal.
Khulu' juga tidak sah jika dijanjikan dengan pembayaran seribu, akan tetapi
tempo pembayarannya tidak jelas dan syarat lainnya. Dalam kasus seperti ini,
pembayaran khulu'mesti dihitung menurut mahar mitsl.

Perceraian suami istri dengan khulu' bisa berbentuk/as akh d,anjuga bisa
berbentuk talak. )ika diang gap fasakh, makanikah tidak batal dengan batalnya
pembayaran. Demikian juga dengan fasakhnya, karena fasakh membatalkan
akad. |ika dianggap talak, maka talak sah tanpa membutuhkan pembayaran.
Segala sesuatu yang sah berlaku tanpa membutuhkan pembayaran, maka
tetap dianggap sah, walaupun pembayarannya dibatalkan, sebagaimana talak,
bahkan seharusnya talak lebih utama, karena talak bersifat lebih kuat daripada

fasakh.

Berdasarkan pada mahar mitslkarena batalnya pembayaran menuntut ada-
nya ganti rugi dengan mengembalikan pembayaran yang batal dan memberikan
pembayaran baru, sedangkan dalam urusan kehormatan tidak ada istilah
mengembalikan pembayaran setelah perceraian dilakukan. Segala masalah yang
sama dengan masalahyangkami sebutkan di sini, mesti dikiaskan. Karena sesuatu
yang tidak dianggap sebagai rukun dalam suatu perkara, maka ketidaktahuan
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tidak bis dijadikan sebgai masalah, sebagaimana mahar. Umpama nya khulu'
dengan sesuatu yang ada di tangan istri, sedangkan suami tidak mengetahui
isinya, akan tetapi diperkirakan sebanyak mahar mitsl. Setelah genggaman
tangan istri dibuka, ternyata tidak ada apa pun di dalamnya, maka menurut
penulis kitab al-Wastth, jatuh satu kali talak raii'. Sedangkan menurut ulama
lain, jatuh talak bd'in dan istri wajib membayar sejumlah mahar mitsl.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa khulu' dengan barang yang masih samar
(belum pasti) adalah dibolehkan, seperti anak sapi yang masih dalam kandungan
atau lainnya. /ika kandungan tersebut gugur, maka suami tidak mendapatkan
apa-apa, akan tetapi talak ba'in istri tetap jatuh. Khulu' juga dibolehkan dengan
barang yang tidak diketahui sifat dan cirinya, buah yang belum masak dan
belum dapat dimakan, menggugurkan hak asuh anak dari istrinya dan hak
tersebut dialihkan kepada suami.

lika khulu' dengan sesuatu yang diharamkan seperti khamar dan barang
curian yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang
curian, maka suami tidak boleh menerimanya, tapi talak terhadap istri tetap
jatuh. Khamar yang diberikan kepada suami harus dibuang dan barang curian
yang diberikannya juga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi,
istri tidak diwajibkan mengganti pembayaran tersebut dengan apa pun. Karena
suami telah mengetahui hukum haram barang tersebut tanpa menyangka bahwa
istrinya tahu atau tidak tahu bahwa barang tersebut diharamkan.

Hukum Pembayaran Tebusan
yang Melebihi Nilai Mahar yang diterima lstri

Mayoritas para ulama fikih berpendapat bahwa suami boleh menerima
pembayaran khulu' atas istrinya dengan nilai yang lebih besar daripada
jumlah mahar yang pernah diberikan kepada istrinya saat akad nikah. Sebagai
landasannya adalah firman Allah swt., "... maka tidak ada dosa atas keduanya
tentangbayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya" (Al-Baqarah
lzlz zzg)

Ayat ini bersifat umum dan mencakup pembayaran khulu', batk yang
sedikit maupun banyak. Baihaki meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dia
berkata, Saudara Perempuanku menjadi istri seorang sahabat dari kalangan
Anshar. Mereka berdua kemudian mengadukan permasalahan yangdihadapinya
kepada Rasulullah saw.. Beliau bertanya ,'Apakah engkau mau mengembalikan
kebunnya?" Dia menjawab, "Lebih dari itu, aku siap memberi lebih banyak
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dari apa yang pernah aku terima darinya. Istrinya kemudian mengembalikan
kebunnya dan memberi tambahan.,",

Sebagian ulama berpendapat bahwa suami tidakboleh menerima tebusan
ataskhulu'istri lebih dari mahar yang pernah diberikan sebelumnya. Daruqutni
meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang shahih, bahwa Abu Zubair
mengatakan bahwa dirinya dulu memberi mahar kepada istrinya sebuah
kebun. Rasulullah saw. bertanya kepada istri Abu Zubair, "Maukah engkau
mengembalikan kebunnya yang telah diberikan kepadamu'? Diamenjawab, 'Iya,

bahkan saya akan memberi lebih dari itul Rasulullah saw. bersabda,'Engkau
tidak perlu mengembalikan kepadanya lebih dari apa yang engkau terima darinya.
Engkau cukup mengembalikan kebun miliknya saja'. Dia menjawab, 'Iya, saya

akan mengembalikan kebunnya saja?':

Yang menjadi dasar perbedaan pendapat di antara para ulama adalah
perbedaan pemahaman ayat zz9 dalam surah Al-Baqarah yang bersifat umum,
apakah ayat ini dapat dikhususkan dengan hadits ahad atau tidak.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa ayat yang bersifat umum tersebut
dapat dikhususkan dengan hadits-hadits ahadmengatakan, "Pembayaran atas

khulu'tidak boleh melebihi atas mahar yangditerima (istri) ketika akad nikahl'
Sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwa ayat yang bersifat umum
tersebut tidak dapat dikhususkan dengan hadits-hadits ahado mengatakan,
"Pembayaran atas khulu' boleh melebihi mahar yang diterima istri ketika akad
nikahl'

Dalam Biddyah al-Mujtahid dinyatakan bahwa ulama yang menyamakan
khulu'dengan pembayaran ganti rugi yang lain dalam hukum Muamalat, maka
menurut pendapat mereka bahwa jumlah pembayaran khulu'terserah pada
kerelaan orang yang bersedia membayarnya. Ulama yang berpegang pada
teks harfiah hadits tentu tidak membolehkan lebih dari pembayaran mahar.
Karena kelompok ini beranggapan bahwa pembayaran khulu'yanglebih dari
pembayaran mahar dianggap sama dengan mengambil harta orang lain dengan
cara tidak benar.

' Ulama hadits berpendapat bahwa hadits ini dha'if.
' HR Baihaki kitab " al-Khulu' wa ath-Thalhql' bab-" al-Wajh al-ladzi Tahillu bihi al-Fidyahl'

iilid VII, hal: 3r3-3r4.luro vII, nal: 3r3-3L4.3 HR Daruqutni kitab"an-Nikhhl'bab"al-Mahrl' [39], jilid III, hal: 255.a Menurut pendapat yanq kuat, hadits ahddboleh diiadikan sebasai lanra Menurut pendapat yang kuat, hadits ahdd.bolehdijadikan sebagai lindasan pelaksanaan
dalam masalah hukum dan masalah akidah. Pendaoat ini meru - kan nendanat vano hicedalam masalah hukirm-dan masalah akidah. Pendafat ini meruiakan pendafat yang bisa
dite{ima dan dinyatakan oleh Ibnu TaimiWah. Ulama yang menentang pendapai inipada
hakikatnya tidak.memiliki hujiah yang kiit. Untuk menejtahui pemb"alrasan iebih ditail.f a,$fat nya ti d ak' m em il iki huj j ah yH g,kptj Y.",* m e n git ah u i. p.e mb?
silahkan melihat pada buku Haa2a Ahd Nabiyyina sai llaynd karya Syekh Mushthafa
Salamah.
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Hukum Khulu' Tanpa Sebab

I&rulu' hartyadibolehkan j ika ada alasan yang dibenarkan oleh syar{ umPamanya

suami cacat secara fisik, berperilaku buruk atau tidak memenuhi kewajiban yang

semestinya kepada istrinya, sedangkan istri merasa khawatir tidakbisa melaksanakan

ketentuan-ketentuan dalam syariat disebabkan suami yang tidakberperilaku baik.

Jika tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syaral maka khulu'dilarang,

sebagaimana keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai

dari Abu Hurairah,

'>wJt 6 clt;lCAt

" (lstri-istri) yang minta khulu' (tanpa sebab) adalah ?erempuan-perempuan

munffi."1

Para ulama berpendapat bahwa hukum khulu' yang tanpa disertai dengan

alasan yang dibenarkan oleh syara'adalah makruh.

Khulu' Berdasarkan Persetuiuan Suami

Khulu'boleh dilakukan dengan persetujuan dari pihak suami. Iika tidak

disetujui oleh mereka, maka pengadilan boleh memaksa suami agar menerima

khulu'. Karena Tsabit dan istrinya pernah mengadukan permasalahan mereka

kepada Rasulullah saw., kemudian beliau memutuskan agar Tsabit menerima

kebunnya dan menjatuhkan talak kepada istrinya, sebagaimana yang telah

disebutkan sebelum ini.

Ketidaksenangan lstri Sudah Cukup Sebagai Alasan Khulu'

Imam Syaukani berkata, "secara zahir, hadits-hadits yang mengupas

masalah khulu' dapat dipahami bahwa ketika istri merasa tidak senang dengan

suaminya, dia berhak untuk mengajukan khulu'l'

Ibnu Munzdir berpendapat ketidaksenangan istri tidak dapat dijadikan

sebagai alasan untuk melakukan khulu' sehingga rasa tidak senang tersebut

terjadi pada kedua belah pihak, karena berpegang kepada makna zahir dari ayat

Al-Qur'an sebelum ini. Demikian juga menurut pendapat Thawus, asy-Sydbi

dan sekelompok tabi'in.

Sebagian ulama yang lain, seperti ath-Thabari mengatakan bahwa yang

, ttR tir*idzi dari Tsawban, kfiab'ath-Thaldq)'bab "Mh ld:afi al-Mukhtaliht,".lrr86.),1iti4.
III, hal: 483. Imam Tirmidzi berkata, "Hadit6 ini adalah gharib-!'.Nasai kitab "ath-Thaldq,"
bab "Md ld:afi al-Khulu'i 346r,jilid VI, hal : 168. Ahmad, iilid II, hal: 4r4.
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dimaksud ayat Al-Qurhn adalah jika istri tidak dapat melaksanakan hak-hak
suaminya, maka itu akan menimbulkan kebencian suami terhadap istri. |adi
ketidaksenangan itu muncul dari pihak istri. Alasan lain yang menguatkan
bahwa suami tidak mesti mempunyai rasa tidak senang yaitu Rasulullah saw.
tidak menanyakan lebih lanjut kepada Tsabit apakah dia juga merasa tidak
senang kepada istrinya ketika istrinya menyatakan tidak senang kepadanya.

Hukum Menyakiti lstri agar Dia Mengajukan Khulu,

Suami tidak diperbolehkan melanggar hak-hak istrinya dengan tujuan untuk
menyakitinya, sehingga istri mengajukan khulu' kepadanya dan menebus dirinya.
|ika itu terjadi, maka khulu'yarrg diajukan istri tidak sah dan tebusan yang diserahkan
kepada suami harus dikembalikan, sekalipun melalui keputusan pengadilan.

Perbuatan yang memancing istri mengaj uk an khulu' merupakan perbuatan
yang dilarang dalam Islam karena Islam tidak menginginkan terjadinya talak
yangdiucapkan oleh suami dan pembayaran harta khulu'dllakukan oleh seorang
istri sekaligus. Allah swt. berfirman,

\F, 4:i,#,5; W,"rai W J "{J U { I};r;'b. iti q.G"

@ Wt$"* ititit;3#\;t1,jit.
"HAi orany-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambilkembali sebagian dari apayang telahkamuberikankepadanya, terkecuali
bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." (An-Nisd' [2]: 19)

Allah swt. juga berfirman,

\rii-UiSgt-Ei-::A,1;t'3!fj\;rd)6tU@rlrq\#:ft:)

@qkLit&,fred"e;ar"
"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang

kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak,
maka ianganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan
(menanggung) dosa yang nyata?" (An-NisA' [4] : 20)

Sebagian ulama berpendapat bahwa khulu' seperti ini sah, meskipun tindakan
yang menyakiti istri tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang.
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Imam Malik berpendapat bahwa khulu'dalam keadaan seperti ini dianggap

sebagai talak dan suami wajib mengembalikan pembayaran tebusan yang

diterimanya dari istrinya.

Hukum Khulu'Ketika sedang Haid

Khulu'boleh dilakukan pada saat istri sedang suci atau saat sedang haid,

tanpa ada ikatan waktu tertentu. Karena Allah swt. di dalam A1-Quran tidak

menetapkan waktu khulu'secara khusus. Allah swt. berfirman,

@ . . :43;ii6y.*'{4{,i' .

"... maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh

isteri untuk menebus dirinya". (Al-Baqarah.l2lz 2291

Di samping itu, Rasulullah saw. tidak menetapkan waktu secara khusus

berkaitan dengan khulu' istri Tsabit bin Qais tanpa menanyakan atau

membicarakan keadaan istrinya terlebih dahulu. Padahal, masalah haid termasuk

hal yang tidak bisa lepas dari kaum wanita.

Imam Syaf i berkata, "Tidak adanya pertanyaan secara terperinci tentang

kondisi istri, meskipun istri memungkinkan sedang mengalami haid, berarti

pernyataan Rasulullah saw. yangberkaitan dengan pengajuankhulu' istri Tsabit

atas masih bersifat umum.

Di samping itu, yang dilarang oleh Islam adalah menjatuhkan talak ketika

haid dengan tujuan agar mas a'iddah istri tidak terlalu lama. Sedangkan dalam

konteks ini, orang yang minta cerai yang bersedia menebus dirinya dan rela

manjalani masa 'iddah dalam waktu yang lama adalah pihak wanita-istri.

Ktulu'antara Suami dan Orang Lain yang dituniuk Istri

Orang lain yang ditunjuk istri boleh mengajukan khulu'. Orang yang

ditunjuk oleh seorang istri diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan

suaminya untuk menyerahkan pembayaran. Dengan demikian, perceraian

dianggap sah dan orang yang ditunjuk tersebut wajib membayarkan tebusan

kepada suami wanita yag menunjuknya . Khulu' seperti ini tidak membutuhkan

persetujuan istri terlebih dahulu, karena suami berhak menjatuhkan talak

dengan kemauannya sendiri tanpa memperhitungkan persetujuan istri terlebih

dahulu. Sedang pembayaran tebusan wajib dilakukan oleh orang asing yang

menjanjikannya.
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Abu Tsaur berkata,"Khulu'seperti ini tidak sah, dan perbuatan seperti
ini dianggap sebagai perbuatan orang yang tidak berakal sehat. Sebab orang
asing tersebut telah menyerahkan tebusan sebagai imbalan sesuatu yang tidak
bermanfaat bagi dirinya dan suami tidak berhak memiliki barang tersebut."

Sebagian ulama yang mengikuti mazhab Imam Maliki mensyaratkan bahwa
yang diajukan akan membawa manfaat kepada istri. llka khuh;'diajukan dan
bertujuan untuk meretakkan hubungan antara suami-istri atau membawa
mudharat, maka hukum khulu'semacam ini tentu tidak sah.

Dalam kitab Mawhhib al-laltl disebutkan bahwa Imam Maliki semestinya

mensyaratkan bahwa tujuan orang lain membayarkan tebusan kepada suami
seorang perempuan yang mengajukan khulu' adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan atau menghilangkan kemudharatan, bukan bertujuan untuk
membahayakan pihak perempuan.

Dalam kenyataan yang ada, apa yang dilakukan oleh umat Islam di negeri
kita (Mesir-red) sekarang tentang kesediaan orang lain membayarkan tebusan
tersebut, tidak lain hanya bertujuan membebaskan suami dari kewajiban
memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak selama masa 'iddah.

Khulu'Berarti Menyerahkan Urusan Talak kepada Istri

Mayoritas para ulama, di antaranya adalah Imam mazhab yang empat
berpendapat bahwa jika suami mengizinkan khulu'kepada istrinya, berarti istri
memiliki kuasa terhadap dirinya dan urusan talak sepenuhnya berada pada dirinya.
Di samping itu, suami tidak mempunyai kesempatan lagi untuk merujuk istrinya.

Karena istri telah mengeluarkan hartanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan
perkawinan. Jika suami tetap dianggap memiliki hak rujuk, tentu tebusan istri yang

diberikan kepada suaminya tidak memiliki makna apapun. Sekalipun mantan istri
yang mengajuka khulu' mengembalikan kembali pembayaran tebusan istri setelah

khulu' dijafiiltkandan mantan istri mau menerimanya, niunun mantan suami tetap

tidakberhakrujukmeskipun istri masih dalam masa iddah. Sebab, dengan Khulu',
berarti mantan istrinya dianggap telah dijatuhi talak balin.

Diriwayatkan dari Ibnu al-Musayyib dan az-Zuhri, bahwa jika mantan
suami ingin kembali rujuk, maka dia wajib mengembalikan pembayaran tebusan

yang diambil dari istrinya ketika masih dalam masa 'iddahdan mesti disaksikan
oleh orang lain bahwa dirinya ingin melaksanakan rujuk.,

' HR Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf, n797.
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Mantan suami boleh menikahi kembali istri yang melakuk an khulu' terhadap -

nya ketika masih dalam masa 'iddah dengan kerelaan istri dan dilakukan akad

nikah baru.

Khulu'lstri yang Masih yang belum Balig tapi Sudah Mumayyizi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika istri belum balig, akan tetapi sudah

mumayyiz, diamelakukan Khulu'terhadap suaminya, maka jatuh talak raj'i dan

dia tidak diwajibkan membayar tebusan.

Talak dianggap jatuh karena pernyataan suami bertujuan ta'ltqtalak kepada

penerimaan istrinya. Ta'liqdi sini dianggap sah karena dikeluarkan oleh orang

yang berwenang. Selain itu, syarat ta'liq telah terpenuhi, yaitu pernyataan

menerima dari orang yang berwenangyang dalam hal ini adalah istri. Karena

syarat menerima ta'liq adalah mumayyiz, sedangkan di sini istri belum balig

namun sudah mumayyiz.lika syarat ta'ltq sudah terpenuhi, maka talak ta'liq

pun dianggap sah. Dia tidak wajib membayar tebusan karena belum balig

dan belum diperkenankan untuk melakukan transaksi pembayaran apa saja

yang berkaitan dengan harta benda secara suka rela. Sementara syarat sahnya

melakukan transaksi pembayaran harta benda secara suka rela yang dalam hal

ini adalah tebusan khulu'adalah memiliki akal sehat, telah dewasa dan tidak

berada dalam pembatasan, baik karena akalnya tidak sehat atau karena sedang

sakit.

Talak yang dijatuhkan suami atas khulu'yang diajukan istri yang belum

balig dianggap sebagai talak raj'i,karena dalam masalah ini istri tidak diharuskan

menyerahkan tebusan kepada suami. Karena itu, talak yang dijatuhkan suami

termasuk talak murni dan talak ini masuk dalam kategori talak raii. .

Khulu' Istri yang Masih Anak-Anak Namun belum l4umawiz

Khulu'istri yang masih anak-anak dan belum mumayyiz adalah tidak sah,

karena tidak ada talak Ta'liq, yaitu pernyataan menerima dari pemegang hak.

Hukum Khulu'yang Diajukan Istri yang Tidak Memiliki Akal Sehat2

Para ulama berkata, "|ika istri yang tidak berakal sehat dikhulu' oleh

suaminya dan dia mau menerimanya, maka ia tidak wajib membayar tebusan

dan jatuh talak Raii. Dalam kasus ini hukumnya sama seperti istri yang masih

' Ahkdm al-Ahwdl asy-Syakhshiyyah.
' Ahkhm al-Ahwdl asy-Syakhshiyyah, hal: r55.
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anak-anak dan sudah mumayyiz, akantetapi dia belum berhak untuk membayar
tebusan meskipun dia berhak untuk menyatakan penerimaannya."

Khulu'antara Wali lstri dengan Suaminya

Apabila terjadi khulu' antara wali seorang perempuan (istri) yang masih belia
dengan suaminya, seperti perkataan suami kepada wali istrinya, "Saya khulu'anak

PeremPuanmu sesuai dengan pembayaran maharnydl atau "Dengan bayaran sesuai

dengan yang dia minta dari hartanyal'lantas wali atau ayah wanita tersebut tidak
memberikan jaminanpembayaranyangakandiberikankepadanya,tapidiaberkata,

"Saya terimal' maka telah jatuh talak. Meskipun talak sudah jatuh, tapi perempuan
(istrinya) ataupun ayahnya tidak berkewajiban untuk membayar tebusan. Sebab

talak yang jatuh adalah talak ta'ltq dan talak ta'liqjatuh jika syarat-syaratnya
terpenuhi. Dalam kasus ini, syaratnya adalah penerimaan yang dilakukan oleh
ayah (wali) Perempuan yang bersangkutan. Perempuan yang bersangkutan tidak
diwajibkan membayar tebusan karena dia dianggap masih anak-anak dan tidak
memiliki wewenang untuk melakukan transaksi pembayaran secara suka rela. Ayuh
atau walinya juga tidak wajib membayar tebusan, karena dia tidak memberikan
jaminan untuk melakukan pembayaran. Namun, jika dia memberikan jaminan
untuk membayar tebusan tersebut, maka dia wajib memenuhinya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa khulu'dengan cara seperti
ini tidak menyebabkan terjadinya talak. Dalam khulu', terdapat syarat yang
harus dipenuhi, yaitu mengganti atau mengganti mahar. Sementara dalam kasus

ini, tebusan tidak diberikan. Pendapat ini bisa dibenarkan, tapi pendapat yang
memungkinkan untuk diterapkan adalah pendapat yang pertama.

Khulu'Istri yang sedang Sakit Keras

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa seorang perempuan
(istri) yang sedang sakit keras diperbolehkan mengajukankhulu' sebagaimana
yang boleh dilakukan ketika dalam keadaan sehat. Perbedaan terjadi di antara
ulama adalah berapa besar tebusan yang harus diberikan istri yang sedang sakit
kepada suaminya ketika dia mengajukan khulu', Sebab, bisa jadi khulu' yang
diajukan istri ketika sedang sakit keras hanya upaya untuk menghalang-halangi
hak waris suaminya setelah dia meninggal dunia.

Imam Malik berpendapat, "Tebusan yang harus diberikan kepada suami
nilainya mesti sama dengan bagian waris yang akan diperoleh oleh suami
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dari harta warisannya. |ika suami mendapatkan tebusan lebih dari harta

warisan yang semestinya dia terima, maka sisa harta yang diterimanya harus

dikembalikan. Dalam kasus seperti ini, talak yang dari suami kepada istrinya

sebagai pemenuhan khulu'dari istrinya dinyatakan sah dan keduanya tidak

bisa saling mewarisi jika suaminya masih sehat."

Mazhab Hambali mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat

Imam Malik. Dia berkata,khulu' yang dilakukan oleh seorang istri yang sedang

sakit boleh dilakukan. Hanya saja, tebusan yang harus diberikan kepada suaminya

adalah sejumlah warta warisan atau kurang yang akan diterima oleh suaminya

jika dia meninggal dunia. |ika harta tebusan yang diterima suami melebihi harta

warisan yang akan diterimanya, maka dia harus mengembalikan sisa harta yang

mesti diterimanya dan dia (suami) tidak berhak untuk rujuk kembali dengan

istrinya (jika istrinya sembuh dari sakit yang dideritanya).

Imam Syaf i berpendapat, "seorang istri sedang sakit diperbolehkan

mengaj uk an khulu' kep ada suaminya dengan memb erikan maha r mit sl kep ada -

nya. |ika tebusan yang diberikan melebihi mahar mitsl,hal itu juga diperbolehkan

asal tidak lebih dari sepertiga harta warisan yang dipunyainya dan pemberian

ini termasuk kategori sedekah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwakhulu'yang diajukan istri yang sedang

sakit keras adalah sah dengan syarat tebusan yang diberikan istri kepada

suaminya tidak melebihi sepertiga kekayaan yang dimilikinya. Dalam hal ini,

harta yang diberikan kepada suaminya masuk dalam kategori sedekah. Harta

yang diberikan oleh istri yang sedang sakit keras termasuk bagian dari wasiat.

Adapun wasiat yang diberikan kepada orang yang tidakberhak menerima harta

waris itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya. Dalam kasus

ini, suami dari istri yang telah mengajukan khulu'kepadanya sudah termasuk

orang lain yang tidak berhak menerima harta waris darinya.

Mazhab Hanafi j uga berpendapat, j ika istri yang mengajukan khulu' meninggal

dunia ketika masih dalam masa 'iddah,maka suaminya berhak mendapatkan harta

tebusan dari pembayaran khulu' dan sepertiga harta warisan dari istrinya karena

dia telah menjatuhkan khuhz'ketika sedang sakit keras. Hal ini diberlakukan

sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga harta waris yang dimiliki oleh istri.

Karena, bisa jadi suami sudah melakukan negoisasi terlebih dulu kepada istrinya

yang sedang sakit keras sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia.

Menurut pendapatku, (penulis, red), jika istri yang sedang sakit mengajukan

khulu' dan meninggal dunia pada masa 'iddah,setidaknya suaminya dibolehkan

mengambil pembayaran khulu'dari istrinya dan sepertiga dari harta warisan
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yang ditinggalkan istrinya. Jika dia sembuh dari sakitnya, maka suaminya berhak

mendapatkan seluruh tebusan yang sudah ditetapkan, karena pembayaran tidak

dilakukan pada saat dia sedang sakit. Iika dia meninggal dunia setelah masa

iddahnyahabis, maka suaminya berhak memperoleh pembayaran khulu' dengan

syarat, tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisannya, karena sepertiga harta

yang akan diterima suami merupakan wasiat yang harus dipenuhi.

Pada masa sekarang, pengadilan Mesir mengesahkan undang-undang wasiat

tahun tg46, "Suami berhak memperoleh kadar minimum dari tebusan khulu'

dan sepertiga harta warisan yang ditinggalkan istrinya, baikyang bersangkutan

meninggal dunia pada masa 'iddah atau setelah masa 'iddah berakhir." Karena

undang-undang ini memperbolehkan ahli waris dan bukan ahli waris menerima

wasiat, dan dinyatakan sah jika tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan,

tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak manapun.

Dengan disahkannya undang-undang wasiat ini, maka tidak perlu lagi

ada kekhawatiran atas suatu niatan untuk menghalangi suami mendapatkan

hak yang semestinya diperoleh dari harta warisan istri yang melakukan khulu'

sebelum dia meninggal dunia.

Apakah Khulu'termasuk Talak atau Fasakh?

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa khulu'adalah talak ba'in. Hal
ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya. Di mana, beliau bersabda,

"^il[, Wu; ,a;,;Ar i
" Ambillah kebunmu dan talaklo, Orrfon talak yang sebenarnya."

Sedangkan Fasakh merupakan keputusan pengadilan terhadap suami

agar menceraikan istrinya karena adanya perselisihan di antara mereka dan

perceraian yang diakibatkan olehfasakh, bukan karena kemauannya. Sedangkan

khulu'adalah berdasarkan keinginan bersama dari kedua belah pihak. Oleh

sebab itu Khulu'bukanlah fasakh.

Sebagian ulama ahli fikih yang di antaranya adalah Imam Ahmad dan Abu

Daud Ibnu Abbas, Utsman dan Ibn Umar dari kalangan sahabat berpendapat

bahwa khulu' adalah fasakh. Dasarnya adalah firman Allah swt. dalam A[-

Qur'an yang menjelaskan tentang talak. Allah swt. berfirman, "Talak (yang

dapat dirujuki) dua kali". (Al-Baqarah [z] : zz9)

Allah swt. juga menjelaskan tentang pembayaran tebusan,
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"Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka

pereffipuan itu tidaklagihalal baginyahingga diakawin dengan suamiyanglain,"

(Al-Baqarah [2]: 230)

S eandainya khulu' dinyatakan sebaik talak, maka talak tersebut menghalangi

mantan suaminya untuk rujuk lagi kepada mantas istrinya kecuali jika mantas

istrinya menikah dengan laki-laki lain. Sehingga ia termasuk talak bain.

Mereka membolehkan fasakh dilakukan dengan persetujuan bersama

antara suami istri karena dikiaskan denganfasakh dalam jual beli sebagaimana

yang terjadi dalam lqalah.l

Ibnu Qayyim berkata, 'Alasan bahwa khulu' bukan termasuk talak adalah

karena Allah swt. menyebut talak sesudah terjadinya persetubuhan yang tidak

memenuhi tiga jenis hukum, dan ketiga jenis hukum tersebut ada dalam masalah

khulu', yaitu:

Pertama, suami lebih berhak rujuk kepada istrinya selama dalam masa

'iddah ketika dalam talak.

Kedua, terbatas pada tiga kali. Sesudah tiga kali talak, mantan istri tidak

dihalalkan bagi mantan suaminya kecuali jika sudah menikah dengan laki-laki

lain dan melakukan persetubuhan.

Ketiga, masa 'iddah dalam talak adalah tiga kali Qurtt' (masa suci atau

masa haid).

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam nash Al-Qur'an, Sunnah dan

ijma' bahwa tidak ada rujuk dalam khulu'. Sebagaimana yang telah diketahui

dalam Sunn ah dan p endap at - p endap at p ara s ahab at b ahwa'i d d ah khulu' adalah

satu kali haid.' Menurut nashbahwa khulu'dapat dilakukan setelah talak kedua

kali dan setelahnya, masih boleh dilakukan talak untuk yang ketiga kali. Dengan

demikian, dapat difahami bahwa khulu' bukan termasuk talakl'

Pengaruh perbedaan pendapat ini terlihat jelas dalamhitungan jumlah talak.

Ulama yang menganggap bahwa khulu'adalah talak, mereka menghitungnya

sebagai satu kali talak. Sedangkan ulama yang menganggap khuhz'sebagai

fasakhtidakmenganggapnya sebagai talak. Jadi, seseorangyangpernah menalak

Lrhat Biddyah al-Mujtahid, jilidll, hal: 65.Iqalah adalah kesepakatan untuk membatalkan
akad jual-6eli antara penjuai dan pembeli kaiena pembeli tidak mengilginkan barang yang
akan'dibelinya atau karena penjual membutuhkan barang yang dijualnya.
Al-Khaththabi berkata, "Keterangan ini adalah dalil paling kuat menurut mereka yang
berpendapat bahwa khulu'adalah-Fas akh,btkan talak. Karena jika dianggap sebagai talak
tentu tidak cukup 'iddah satu kali haidl'
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istrinya sebanyak dua kali, kemudian menalak y" lagi karena khulu' dari

istrinya, dia diperbolehkan menikahinya kembali meskipun mantan istrinya

belum menikah dengan laki-laki lain. Karena dia masih melakukan talak dua

kali, sedangkan khulu'yang telah dia lakukan tidak dihitung sebagai talak. Bagi

yang mengatakan bahwa khulu'termasuk talak, mereka tidak membolehkan

suami menikah dengan mantan istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-
laki lain, karena khulu'telah menjadikan talaknya menjadi tiga kali talakl'

Apakah Perempuan yan S dikhulu' Boleh ditalak?

Bagi perempuan (istri) yang mengajukankhulu',dia tidak dikenakan hukum

setelah talak, baik kita mengartikan khulu'sebagai talak ataupunfasakh. Sebab,

talak ataupun fasakh telah menyebabkan dia (istri) menjadi orang lain bagi

suaminya. ]ika sudah menjadi orang lain bagi suaminya, maka suami tidaklagi
dapat menjatuhkan talak kepadanya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan (istri) yang melakukan

khulu'terhadap suaminya, dia boleh ditalak. Dengan demikian, dia (suami) tidak
diperbolehkan menikahi saudara perempuan mantan istrinya (ipar).

Masa 'lddah bagi Perempuan yang Mengkhulu' suaminya

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Sunnah Rasulullah saw. bahwa

'iddahbagi perempuan yang mengkhu/u'suaminya adalah satu kali haid. Hal itu
dapat kita lihat dalam kasus yang menimpa pada Tsabit, yangmana Rasulullah

saw. berkata kepadanya,

,i$ ,y) ,t5; e cst)t i
" Ambillah miliknya (istri Tsabit) untukmu (Tsabit) dan mudahkanlah urus-

annya." Lalu dia ruenjawab, "Baik." LAntAS Rasulullah saut. memerintahkan

istri Tsabit menjalani masa 'iddah selama satu kali haid dan dikembalikan kepada

keluarganya."'HR Nasai. Perawi hadits ini dapat dipercaya.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Utsman, Ibnu Abbas dan satu

riwayat yang paling kuat dari Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih. Syakhul

Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "seseorang yang memperhatikan pendapat ini
tentu menemukan kaidah-kaidah hukum bahwa 'iddah ditetapkan sebanyak

tiga kali haid dengan tujuan memperpanjang waktu untuk rujuk dan memberi
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peluang berfikir kepada suami untuk rujuk selama masa'iddah. fika suami tidak

merujuk istrinya, maka tujuan di balik masa 'iddah adalah untuk membuktikan

bahwa rahim mantan istri bersih dari kehamilan. Hal itu bisa diketahui dengan

satu kali haid sajal'

Ibnu Qayyim berkata, "Inilah pendapat Amirul Mukminin Utsman bin

Affan, Abdullah bin Umat ar-Rubayyi'binti Mu'awwiz danbapak saudaranya.

Mereka termasuk sahabat Rasulullah saw. yang terkemuka dan tidak ada

seorangpun yang berseberangan dengannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan

bahwa Laits bin Sa'ad dari Nafi' (budak Ibnu Umar), bahwa Nafi' pernah

mendengar Rubayyi'binti Mu'awwiz bin Afra' menceritakan kepada Abdullah

bin Umar bahwa dia telah mengkhulz' suaminya pada masa pemerintahan

Utsman bin Affan. Bapak saudaranya kemudian datang kepada Ustman dan

bertanya,'Putri Mu'awwiz sekarang ini telah mengkuluk suaminya. Apakah dia

diperbolehkan meninggalkan rumah suaminya'? Utsman menjawab, dia mesti

pergi dan di antara mereka tidak boleh saling mewarisi serta tidak ada masa

'iddah baginya. Dia juga tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum

mengalami satu kali haid, karena dikhawatirkan ada janin dalam rahimnya.

Setelah itu, Abdullah bin Umar berkata, Utsman adalah orang terbaik dan

paling luas wawasan keilmuannya di antara kami'.'

Dikutip dari Abu leifar an-Nahhas dalam kitab an-Ndsikh wa al-Manshkh,

bahwa pendapat ini merupakan ijma' para sahabat. Menurut mayoritas ulama,

'iddahbagi istri yang melakukankhulu'terhadap suaminya adalah tiga kali haid,

jika dia masih mengeluarkan haid.

6d Nusyuz Suami b4

)ika seorang istri merasa khawatir terhadap nusyuzyang dilakukan suaminya

disebabkan dia sedang sakit, sudah lanjut usia atau wajahnya tidaklagi menarik,

maka istri diperbolehkan melakukan akad perdamaian, meskipun akad tersebut

mengurangi sebagian hak istri untuk kerelaan suaminya. Allah swt. berfirman,

"W W \;$. J-r+ aa*y 6tful (: S q{rt'u rlLL|'A o5
,aso, :(@l .T"*'&ii

, Llh^tlrir^b rl4h"shannafkarya Ibnu Abu Syaibah, [r1858], al-Muhallakarya Ibnu Hazm,
jilid I, hal:3t.
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" D an jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suami-

nya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-

benarnya, dan perdamnian itu lebihbaik @agi mereka)." (An-NisA' [4] : 1.28)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Dia adalah seorang

perempuan yang ada di sisi suaminya, tetapi suaminya tidak lagi banyak

berinteraksi dengannya,lantas dia ingin menceraikannya dan menikah dengan

perempuan lain. Istrinya kemudian berkata, 'Pertahankan diri saya. )angan

kamu cerai aku; kamu boleh menikah dengan perempuan lain. Engkau bebas

dari kewajiban memberi nafkah dan bagianku ."'

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, "Ketika Saudah binti Zamah telah

berusia tua dan khawatir diceraikan Rasulullah saw., dia berkata, 'Wahai

Rasulullah, silakan pergunakan giliranku untuk Aisyahl Rasulullah saw.

menerima tawaran tersebut. Aisyah berkata, Allah swt. lantas menurunkan

ayat ini dalam keadaan seperti ini dan kondisi yang sama dengannya. Saya

dengar beliau membaca ayat,'DAn jika seorang wanita khawatir akan nusyuz

atau sikap tidak acuh dari suaminya...". (An-Nisf [4]: rz8)'

Dalam al-Mughnf disebutkan bahwa jika istri berdamai dengan

menggugurkan haknya baikbagian, nafkah atau keduanya, hal itu dibolehkan.

Apabila istri ingin menarikkembali haknyayang telah digugurkan, hal itu juga

dibolehkan.

Imam Ahmad berkata mengenai suami yang akan pergi meninggalkan

istrinya, lalu berkata kepadanya, ")ika engkau rela aku tinggal pergi, maka

engkau tetap menjadi istriku. lika tidak, engkaubisa mengurus dirimu sendiril'

Lantas istrinya menjawab, "Saya rela." Tindakan seperti ini dibolehkan. Tapi

jika istrinya ingin menarik kembali haknya, hal itu tetap dibolehkan.

Pertikaian antara Suami dan lstri

|ika terjadi perselisihan di antara suami istri sehingga sampai pada

tingkat yang dikhawatirkan mengakibatkan perceraian dan kehidupan rumah

tangga akan hancur, maka dalam kasus ini pengadilan boleh mengangkat dua

orang hakam (mediator) untuk mengetahui secara pasti pemicu timbulnya

HR Bukhari kitab "an-Nikhhj' bab "Dan jika seorong wanita khawatir akan nusyuz atau
sikap tidak acuh dari suaminya...". (An-Nisi' [+]: rz8), jilid VII, hal: 42.
HR Bukhari kitab " an-Nikdbl'bab" al-Marhh Tahibu Yawmahd min Zawjihh li Dharratihkl'
jilid VII, hal: +:. Muslim kitab "4/-R adhd'l'bab"lawkz Hibatiha Nawbataha li Dharratihhl'
47, jilid II, hal: ro85. Abu Daud kitab"an-Nikdbl'bab"al-Qasmbayna an-Nish'l' [z:3S7,
jilid II, hal: 6or-6o2.
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permasalahan mereka yang sebenarnya dan berusaha untuk mendamaikannya

sehingga kehidupan rumah tangganya tetap langgeng dan perselisihan dapat

berakhir.

Allah swt. berfirman,

@ "t?;TG\k)-NG \F'6We@futy''
"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dnri keluarga

perempuan ". (An-NisA' [4]: 35)

Kedua orang hakam (mediator) ini disyaratkan terdiri dari dua orang laki-
laki, berakal sehat, dewasa, adil dan beragama Islam. Keduanya tidak mesti

berasal dari keluarga pasangan suami istri yang sedang bertengkar.

Dalam hal ini, perintah untuk mengangkat hakam dari kalangan keluarga

bersifat anjuran. Karena jikahakamyangberasal dari keluarga sendiri, mungkin
dia bisa membantu dan lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di
samping itu, juga lebih mengetahui secara pasti tentang kondisi pasangan yang

sedang bertikai tersebut.

Kedua hakam yang ditunjuk oleh pihak pengadilan hendaknya berusaha

mencari solusi terbaik atas perselisihan yang terjadi di antara pasangan suami

istri, apakah tetap melanjutkan ikatan perkawinan atau mengakhirinya. Hal ini
boleh dilakukan meskipun tanpa meminta persetujuan atau pemberian kuasa

wakil dari suami istri tersebut terlebih dahulu.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu

Salamah bin Abdurrahman, asy-Sya'bi, an-Nakha'i, Sa'id bin ]ubair, Malik, al-

Auzii,Ishaq dan Ibnu al-Mundzir.

Pembahasan mengenai perempuan yang nusyuz telah saya uraikan pada

pembahasan sebelumnya.

Ad zhihorkD4

Defenisi Zhihar

Zhihar berasal dari kata azh-Zhahr, artinya tulang belakang. Maksudnya,

ucapan suami kepada istrinya, "Bagiku, engkau seperti punggung ibuku."

Dalam Fathal-Bdn dinyatakan bahwa punggung disebut secara khusus dalam
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ungkapan ini, bukan anggota tubuh yang lain, karena pada umumnya punggung

merupakan tempat tunggangan. Oleh sebab itu, tempat tunggangan biasa disebut

sebagai tulang belakang. Kemudian perempuan diumpamakan dengan tulang

belakang karena perempuan menjadi tunggangan bagi laki-laki.

Pada masa jahiliah, zhihar dianggap sebagai talaklantas Islam menghapus

hukum tersebut. Kalaupun dia melakukannya, maka dia harus membayar

kafarah (tebusan).

Iika suami melakukan zhihar terhadap istrinya, tapi dia bertujuan untuk
menalaknya, maka yang terjadi adalah zhihar. |ika suami mengucapkan talak

kepada istrinya, tapi yang sebenarnya dia hanya ingin melakukan zhihar maka

yang terjadi adalah talak.

|ika suami berkata "Bagiku, engkau seperti punggung ibukul' dan dia

berniat talak, maka ucapan tersebut tidak dianggap sebagai talak, tapi zhihar

dan talak tidak terjadi pada istri.

Ibnu Qayyim berkata, "Pada masa jahiliah zhihar dianggap sebagai talak,

lalu dihapus dengan kedatangan Islam. Karenanya, hukum yang telah dihapus

tidak boleh dilaksanakan lagi. Aus bin Shamit pernah melakukan zhihar dengan

niat talak, akan tetapi yang diberlakukan adalah zhihar,bukan talak. Di samping

itu,zhiharmemilikihukumyang jelas. Oleh sebab ifis,zhihar jtgatidakdijadikan

sebagai sindiran talak karena hukum zhihar untuk talak telah dibatalkan oleh

syariat Allah swt. Hukum Allah swt. dan ketetapan-Nyu tentu lebih benarl'

Para ulama sepakat bahwa zhihar telah diharamkan. Karenanya, zhihar

tidak boleh dilakukan. Allah swt. berfirman,

ty;;ixrliJ;uS ly ;-Xl (;E - eL't n #p'i*i 1r\

" Or ang-or ang y ang menzhihar isteriny a di antar n kamu, (menganggap isteriny a

sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak

lainhanyalahwnnitayangmelahirkan mereka. Dan sesungguhnyamereka sungguh-

sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya

Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Al-MuiAdilah [58]: 2)

Dasar hukum zhihar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Sunan

Rasulullah saw. adalah, bahwasanya Aus bin Shamit pernah melakukan zhihar

kepada istrinya bernarna Khaulah binti Malikbin Tsdlabah. Dia adalah perempuan

yang pernah berdebat dengan Rasulullah saw. dan mengadukan nasibnya kepada

Allah swt. Kemudian Allah swt. mendengarkan pengaduannya dari langit ketujuh.

3;LiA';d6L;:b5rii'c;fu-i,'"j-fr
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Khaulah berkata, 'Wahai Rasulullah, Aus bin Shamit telah menjadikanku sebagai

istrinya. Ketika itu, aku masih seorang gadis dan aku pun mencintainya. Akan

tetapi, ketika usiaku sudah tua dan perutku membuncit, dia menyamakanku

seperti ibunya" Rasulullah saw. kemudian berkata kepadanya ,'Akubelum mendapat

jawaban berkaitan dengan permasalahan yang engkau alami inil' Kemudian Khaulah

membaca doa, Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu.'

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa, Sesungguhnya aku mempunyai

anak-anak yang masih kecil-kecil. Jika mereka berkumpul dengan ayahnya,

mereka bisa terlantar dan jika berkumpul denganku, mereka akan kelaparan.

Kemudian turun ayat di atas (A1-MujAdilah [S8]: z). Aisyah berkata, Segala puji

bagi Allah, Tuhan yang Maha Mendengar segala suara. Sungguh Khaulah pernah

datang mengadu kepada Rasulullah saw. dan ketika itu, aku mengintip di dalam

rumah dan hanya sayup-sayup suaranya terdengar. Kemudian turun ayat,

,U^iLW;a6:fWi-iy-,{6tgi:e&r4,1-\'t;,ffi €i
@u

'sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengaiukan

gugatankepadakamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah.

dan Allah mendengar soal jaraab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha

mendengar lagi Maha melihat'. (Al-Mujddilah [58]: 1).'z

Setelah itu, Rasulullah saw. berkata, Dia (suami Khaulah) mesti membebaskan

seorang hamba sahaya. Khaulah menjawab, Dia tidak mampu. Beliau berkata,

Dia mesti berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Khaulah berkata, Wahai

Rasulullah, dia sudah tua dan tidak mampu lagi berpuasa. Beliau berkata, Dia

mesti memberi makan enam puluh orang miskinl Khaulah berkata, Dia tidak

memiliki apa-apa untuk bersedekah sebanyak itul Beliau berkata, Aku akan

membantunya dengan se-gantang kurmal Khaulah berkata, Aku juga bersedia

membantunya dengan memberi se-gantanglagi. Beliauberkata, Baiklah, berilah

makan sebanyak enam puluh orang miskin. Setelah itu, pulanglah ke rumah

anak pamanmu itu (suamimu)?'3

fU*, fntalah meriwayatkan hadits memiliki makna yang sama, kitab "ath-Thalhq-i' bab
"azh-Zhiharl' zo63,jilid I, hal: 666. Hakim, jilid II, hal: +8r..Baihaki, jilid VII, hal: 382.
[.^u., .t o rl artinva]binvak melahirkan anak dan masih menginginkan usia muda.
iTn g"fulri seiaia *iblloq,l<ttab "at-Tawhidi bab "Qawl Allah Tahla,'Dan Allah Maha
Mr"dr;s* lasi Maha Melihitl (An-Nisf lq)2 $+)| )tlid XIII, hal: 3 r 6. Nasai secara mawshfil,

ii^i''iln-rnfrlAq:'bub" fi azh-Zhihar)'iilidYt,hal: ios.IbnuMajalr,$tab "?l.Ur!l?!4iryah,'
bab "rt mh Ankaidt al-lihmivvahl' lfi6l iilid I, hal: 67. Ahmad, al-Musnad' jilid VI, hal: +6.
Hn ibu Daud kitab"'ath-lirhtaq: AuA;'ii azh-Zhiharl' zzt4,iilid II, hal:662-663. Ahmad,
jilid: VI, hal: 4rr. Ibnu Hibban,'r334. Iiaihaki, jilid VII, hal: 189.
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Dalam kitab as-Sunan disebutkan bahwa, "salamah bin Shakhr al-Bayadhi
melakukan zhihar kepada istrinya selama bulan Ramadhan, tapi sebelum
Ramadhan sempurna, dia menyetubuhi istrinya. Rasulullah saw. berkata
kepadanya, 'Engkau telah berbuat durhaka wahai Salamah!' Dia menjawab,
Aku bertanya, Apakah aku telah melakukan kedurhakaan, wahai Rasulullah?
Pertanyaan ini diulangi hingga dua kali. Aku adalah orang yang taat kepada

Allah swt. Oleh sebab itu, jatuhkanlah hukuman atas kesalahan yangaku lakukan

sebagaimana yang telah diajarkan Allah swt. kepadamui Rasulullah saw. berkata,
'Merdekakanlah seoranghamba sahaya!' Aku jawab, 'Demi Allah, Dzatyang telah
mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai seorang Nabi, aku tidak
mempunyai hamba sahaya selain dari hamba sahaya perempuan ini. Aku juga

telah menepuk telapak tangan hamba sahaya perempuan saya itui Beliau berkata,
'lika demikian, berpuasalah selama dua bulan berturut-turut'. Aku menjawab,
'Kesalahan yang aku lakukan tadi terjadi padabulan Ramadhan. Beliau berkata,
'lika demikian, berilah makanan satu gantang kurma kepada enam puluh orang
miskin'. Aku menjawab, 'Demi Dzat yang mengutusmu membawa dengan

kebenaran, sungguh aku hidup dalam kekurangan, aku tidak mempunyai
makanani Beliau berkata, 'Pergi dan mintalah bantuan kepada Bani Zuraiq,
agar mereka membayarkan zakat mereka kepadamu. Setelah itu, berilah makan
kepada enam puluh orang miskin yang masing-masing memperoleh se-gantang

kurma. Engkau dan keluargamu boleh memakan sisanya'. Dia melanjutkan
ceritanya, 'Lantas aku kembali menuju kaumku. Kemudian aku berkata kepada

mereka, Aku melihatmu ini berpandangan sempit dan berpikiran salah. Aku
lihat Rasulullah saw. berpandangan luas dan berpikiran benar." Rasulullah saw.

memerintahkanmu agar menyerahkan pembayaran zakatmu kepadaku."'

Apakah Zhihar Hanya dikhususkan pada lbu?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zhihar hanya dikhususkan pada
ibu, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. |ika suami
berkata kepada istrinya, "Bagiku, kamu seperti punggung ibukul' berarti dia
telah melakukan zhihar. |ika dia berkata, "Bagiku, kamu seperti punggung
saudara perempuankul' apa yang dikatakannya tidak termasuk zhihar.

Sebagian ulama seperti mazhab Hanafi, al-Auzdi, ats-Tsauri, Syafi'i dalam

' HRAbu Daudkitlb "ath;Thalhql'bab"fi azh-Zhiharl' lzzr3l jilid II, hal: 66o-66r. Tirmidzi
l<ttab" ath-Thaldq|'bab"ft Kaffdiah azh-ZhiharJ' Irzoo] jilid III, hal: +g+-+g5. Imam Tirmidzi
berkata, "Hadits inihasan shahih," Ibnu Majah l<ttab"ath-Thaldqi'bab"azh-Zhiha"l' lzo6z)jilid I, hal:66s. Darimi, kitab"ath-Thalaqi bab"fi azh-Zhihar! lzzzs)jilid II, hat: 

'so.
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salah satu pendapatnya danZaidbin Ali berpendapat bahwa ibu mesti dikiaskan

kepada semua perempuan yang menjadi muhrimnya (haram dinikahi).' Dalam

pandangan mereka, zhihar adalah seorang suami yang menyamakan istrinya

dengan salah seorang perempuan yang diharamkan dinikahi untuk selama-

lamanya. Muhrim bisa jadi sebab nasab, pernikahan atau saudara satu susuan.

|adi, penyebab zhihar di sini adalah perempuan yang diharamkan untuk dinikahi
selama-lamannya.

|ika suami berkata kepada istrinya, "Kamu a seperti saudara perempuanku

atau seperti ibukul' dengan tujuan untuk menghormati dan memuliakannya,

maka perkataan tersebut tidak termasuk zhihar.

Siapa diperbolehkan Melakukan Zhihar?

Zhihar hanya boleh dilakukan oleh suami yang berakal sehat, dewasa dan

beragama Islam yang ditujukan kepada istrinya yang telah melakukan akad

nikah secara sah.

Hukum Zhihar dalam Batas Tertentu

Zhihar yang bersifat sementara adalah zhihar yang dilakukan oleh suami

kepada istrinya pada waktu tertentu. Misalnya, suami berkata kepada istrinya,
"Bagiku, kamu seperti punggung ibuku hingga malam inii' )ika suami mengatakan

perkataan seperti itulantas dia menyetubuhi istrinya sebelum jangkawaktuyang

ditentukan berakhir, p erkataan tersebut terma suk zhihar.

Al-Khatthabi berkata, "Perbedaan yang terjadi di antara para ulama

adalah manakala suami menepati waktu yang telah ditentukan dan dia tidak

melanggarnyal'

Malik dan Ibnu Abu Abi Laila berkata, ]ika suami berkata kepada istrinya,

"Bagiku, kamu bagaikan punggung ibuku sampai malam tibal' maka dia wajib

membayar kafarat, sekalipun dia tidak menyetubuhinyal

Meskipun demikian, sebagian besar ulama berpendapat, |ika dia tidak

menyetubuhinya, maka tidak ada kewajiban apapun baginya." Al-Khatthabi

' Imam tiga mazhab dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa jika istri berkata
kepada suaminya, "Bagiku, kamu seperti punggung ibukul' maka dia tidak wajib membayar
kafarat.Imam Ahmad dalam riwayat yang lain dan ini merupakan pendapat yang terkuat
menurutnya, berkata, "Dia wajib membayar kafarat jika telah disetubuhi oleh suaminya.
Pendapat ini dinyatakan sebagai pendapat yang paling kuat oleh al-Kharqi.
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berkata, "Imam Syaf i memiliki dua pendapat berkaitan dengan zhihar yang
bersifat sementara. Salah satu dari pendapatnya adalah bahwa perkataan yang

demikian tidak termasuk zhiharl'

Dampak dari Zhihar

Konsekuensi yang harus diterima oleh suami yang melakukan zhihar
kepada istrinya dan zhiharnya dinyatakan, adalah:

Per t am a, dia tidak dip erb olehkan menyetubuhi istrinya sebelum membayar

kafarat zhihar. Allah swt. berfirman,

@ "ffi,"6J?
",..sebelu.m kedua suami isteri itu bercqntpllr". (Al-Mujadilah [58]: 3)

Dengan diharamkannya melakukan persetubuhan, maka segala sesuatu

yang dapat merangsang untuk pada persetubuhan juga diharamkan, seperti
mencium, mengecup leher dan sebagainya. Inilah pendapatyang dikemukakan
mayoritas ulama.

Sebagian ulamayang lain, di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri dan salah satu

pendapat Imam Syafi i berp endapat bahw a yang diharamkan hanya bersetubuh.

Sebab, kata'menyentuh dalam ayat di atas merupakan bentuk majaz.

Kedua, Dia harus membayar kafaraf jika ingin kembali kepada istrinya.
Apakah maksud dengan kembali? Para ulama berbeda pendapat tentang maksud

kata 'kembalii Qatadah, Said bin ]ubaia Abu Hanifah dan murid-muridnya
berpendapat bahwa'kembali' artinya bersetubuh yang sebelumnya diharamkan
karena zhihar. ]ika seorang suami ingin menyetubuhi istrinya, berarti dia telah

kembali dari keinginan menjadikan istri layaknya ibunya menjadi istrinya, baik
pada akhirnya dia menyetubuhinya ataupun tidak.

Imam Syaf i berkata, Maksud kata'kembali'adalah mempertahankan istri
setelah dia dizhihar dalam waktu yang cukup untuk menjatuhkan talak, tapi dia

tidak menalaknya. Menyamakan istri dengan ibu menuntut adanya talak. Dan
mempertahankannya sebagai istri setelah zhihar bertentangan dengan talak
tersebut. |adi, jika suami sudah berkeinginan untuk mempertahankan istrinya,
berarti dia telah menarik ucapan zhiharnya dan hal ini bertentangan dengan

ucapan yang telah dia katakan sebelumnya.

Menurut Imam Malik, keinginan untuk bersetubuh, meskipun belum
dilakukan, sudah cukup mewakili keinginannya untuk mempertahankannya

I
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sebagai istri. Daud, Syu'bah dan Mazhab Zhahiri berpendapat, seseorang

diwajibkan membayar kafarat atas zhihar yang diucapkannya kepada istrinya

jika dia mengucapkan kata zhihar dua kali. Iika dia hanya mengucapkan kata

zhihar untuk kali pertama, dia tidak diwajibkan membayar kafarat.

Hukum Bersetubuh Sebelum Membayar Kafarat

)ika suami yang mengatakan zhihar kepada istrinya, dia diharamkan

menyetubuhinya sebelum membayar kafarat, sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya. Kafarat yang wajib dikeluarkan oleh suami karena mengucapkan

kata zhihar hanya satu kali; ia tidak akan terhapus dan juga tidak akan berlipat

ganda (jika ditunda).

Ash-Shatat bin Dinar berkata, Saya pernah bertanya kepada sepuluh orang

ulama fikih mengenai seseorang yang mengucapkan zhihar kepada istrinya

lantas dia menyetubuhinya sebelum memb ayar kafarat.Mereka menjawab, Dia

hanya wajib membayar kafarat satu kali saja.

Kafarat Zhihar

Kafarat (tebusan) bagi seseorang yangmengucapkan zhihar kepada istrinya

adalah memerdekakan seorang hamba sahaya. |ika tidak mampu, dia harus

berpuasa selama dua bulan berturut-turut. )ika tidak mampu, dia harus memberi

makan sebanyak enam puluh orang miskin. Allah swt. berfirman,

K$t'ffi,- S J? c y, 3*\jG W;';i i# a(Di,L:.u-G

E o: ui"yri ;r,F i6 5 i,; @'+'o#6.K5"415,;il;;
@ "6?fr*ilL9u:41;s7urcS

" Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian merekahendak menarik

kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang

budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikiqnlah yang diajarkan

kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, Barangsiapa

yang tidakmendapatkan @udak), ruaka (wajib atasnya) berpuasa duabulanberturut-

turut sebelumkeduanyabercampur. Maka siapa yang tidakkuasa (wajiblah atasnya)

memberi makan enam puluh orang miskin" (Al-Muiadilah [58]: 3a)

Kafarat zhihar yans berat in bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga

danagarsuamitidakmelakukanzalimterhadapistrinya. Sebab,jikasuamimengetahui
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bahwa kaforatyNrgwajib dibayarberat, diharapkan dia akan menghormati ikatan

perkawinannya dan tidak melakukan kezaliman kepada istrinya.

AdFos akhba
Fasakh dalam pernikahan mengandung pengertian membatalkan akad

nikah dan melepaskan ikatan yang mengikat antara suami istri. Fasakh btsa

disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah

berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya

ikatan perkawinan.

Contohfasakh yang disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad

nikah $aat akad nikah sedang berlangsung adalah:

1. Setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata istrinya adalah saudara

satu susuan. Dengan adanya kondisi seperti ini, akad nikah yang sudah

berlangsung menjadi batal dan harus difasakh.

z. Pasangan suami atau istri yang masih anak-anak diakadkan oleh seseorang

selain ayah atau kakek yu. Setelah mereka dewasa, mereka berhak untuk
meneruskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya. Pilihan ini disebut

sebagai khiy ar b aligh. Iika salah seorang p as angan memilih untuk mengakhiri

ikatan perkawinan, hal yang sedemikian disebut denganfasakh akad.

Contoh fasakh yang disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan

terganggunya ikatan perkawinan adalah:

1. |ika salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam dan tidak

mau kembali pada Islam, maka dengan sendirinya akad nikah menjadi

fasakh (batal) disebabkan kemurtadan.

2. |ika suami yang sebelumnya kafir kemudian memeluk agama Islam, tetapi

istri enggan memeluk agama Islam dan tetap menjadi musyrik, maka akad

menjadifasakh. Hal ini berbeda jika istri adalah seorang Ahli Kitab. Dalam

kasus seperti ini, akad nikah tetap dianggap sah. Sebab, akad nikah dengan

perempuan Ahli tetap Kitab adalah sah.

Perceraian yang disebabkan dengan fasakh berbeda dengan perceraian

yang disebabkan dengan talak. Sebab perceraian yang disebabkan dengan talak

terbagi menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan

perkawinan dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhiri pernikahan

dengan seketika.
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Sementarafasakh, baik disebabkan adanya sesuatu yang mengharuskan

berakhirnya akad nikah ataupun karena adanya sesuatu yang membatalkan

akad nikahnya, adalah mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika.

Selain itu, perceraian yang disebabkan talak dapat mengurangi jumlah talak.

Contoh: jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i,lalu dia merujuknya

kembali dalam masa 'iddah atau melangsungkan akad baru setelah berakhir

masa 'iddah, maka talak yang dijatuhkannya dihitung satu kali talak dan

suami masih ada kesempatan untuk melakukan talak sebanyak dua kali lagi

pernikahannya yang baru atau setelah dia merujuknya kembali.

Sedangkan perceraian suami istri yang disebabkanfasakh tidak mengurangi

jumlah talak. Contoh: jika akad nikah dtfusakh karena adanya khiyar baligh,

kemudian pasangan suami istri tersebut menikah kembali dengan akad baru,

maka suami tetap memiliki tiga kali talak.

Ulama fikih Mazhab Hanafi ingin membuat satu kriteria untuk membedakan

antara perceraian karena talak dan perceraian karenafasakh. Mereka berkata,

"setiap perceraian yang berasal dari suami dan sama sekali tidak ada campur

tangan istri, maka itu disebut sebagai talak. Dan setiap perceraian yang timbul

dari istri, bukan karena suami atau karena sebab suami tetapi disebabkan dari

istri disebut dengan fasakh|

F asakh Berdasarkan Keputusan Hakim

)ika p enyeb ab fas akh sudah j elas, maka p elaks ana an fas akh tidak membutuh -

kan keputusan hakim. Sebagai contoh adalah manakala pasangan suami istri

diketahui memiliki pertalian saudara satu susuan. Dalam kasus seperti ini,

secara otomatis akad yang terjadi di antara keduanya harus dtfusakh dengan

kemauan sendiri.

]ika penyebab fasakh masih belum jelas, maka pada kondisi seperti ini mem-

butuhkan keputusan dari hakim dan tergantung pada keputusan tersebut. Sebagai

contoh adalahfasalchyangdisebabkan kemurtadan istri dan keengganannya untuk

kembali pada Islam. Dengan kondisi seperti ini, hakim diperbolehkan ikut campur.

Sebab, dengan adanya putusan dari hakim, mungkin sang istri yang murtad bisa

kembali pada Islam sehingga pernikahan mereka tidakperlu dtfusakh.
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Ad Li'anba

Defenisi Li'An

Li'kn berasal dari kata al-ld'n. Hal ini karena suami istri yang melakukan

muldlanah (saling melaknat) pada sumpah yang kelima kalinya mengatakan,

" bahwa laknot Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."

(An-Nfrr lz+), z)

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa li'dn bertujuan untuk

menjauhkan suami istri yang saling melaknat. Disebut demikian karena setelah

li'dn akanmendapat dosa dan yang bersangkutan akan dijauhkan untuk selama-

lamanya. Iika salah seorang dari mereka ternyata, dialah yang akan mendapatkan

laknat dari Allah swt.

Ulama yang lain ada juga berpendapat, disebut dengan lihnkarena masing-

masing suami istri dijauhkan dari pasangannya untuk selama-lamanya, dan

mereka diharamkan untuk menikah kembali.

Hakikat Li'An

Suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak dapat menghadirkan

empat orang saksi harus bersumpah sebanyak empat kali dengan mengatakan

bahwa dia benar. Untuk yang kelima kalinya, dia bersumpah bahasanya dia

berhak mendapatkan laknat dari Allah swt. jika yang dituduhkannya tidak

sesuai dengan kenyataan.

Istri yang menyangkal tuduhanperzinaan dari suaminya juga bersumpah

sebanyak empat kali bahwa suaminya telah berdusta. Untuk sumpah yang kelima

kalinya, dia mengatakan dengan tegas bahwa dia pantas mendapatkan laknat

dari Allah swt. jika tuduhan yang diajukan suaminya benar.

Landasan dlsyariatkannya Li' An

|ika suami menuduh istrinya berzina, tetapi istri tidak mengakuinya dan

suami tidak mau menarik tuduhannya, maka Allah swt. memperbolehkan

mereka melakuka n li'dn.l

' Ini adalah pendapat ats-Tsauri dan salah satu pendapat Imam Syaf i. Ini disyariatkan pada
bulan Sydban tahun ke-9H. Namun ada ulama yang berpendapat bahwa ini terjadi pada
saat Rasulullah saw. meninggal dunia.
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Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., "Hilal bin Umayyah

menuduh istrinya berzina di hadapan Rasulullah saw. dengan Syuraik bin
Sahmal Lantas Rasulullah saw. berkata, 'Tunjukkanlah bukti atau engkau akan

dicambuk. Hilal menjawab, 'Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara

kami melihat istrinya ditindih laki-laki lain, apakah bukti masih diperlukan ?

Rasulullah saw. berkata, 'Tirnjukkan bukti! fika tidak, engkau akan dicambuk. Hilal
menjawab, 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran,

sungguh aku berkata benar. Semoga Allah swt. akan menurunkan ayatnya yang

menyelamatkanku dari hukuman cambuk. Lalu Iibril as. turun membawa ayat,

@'*r#i
"Dan orang-lrang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak

ada mempunyai saksi-saksi selain diri merekq sendiri, mctka persaksian orang itu
ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia qdnlah termqsuk

orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bqlfiDa la'nat AUqh atasnya,

jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkcm dari

hukuman oleh sumpahnya empat kqli atas nama Allah Sesungguhnyn sttaminya

itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) ynng kelimq:

bahwa laknat Allah atasnyn jika suaminya itu termasuk orang-orang yangbenar."

(An-NOr pal6-9) Setelah itu, Rasulullah saw. menemui istri Hilal dan Hilal pun

datang dan mengucap sumpah kesaksian, sedangkan Rasulullah saw. berkata,

'sesungguhnya Allah Malm Mengetahuil bahwa salah seorang di antarakamu ini

ada yangberdusta. Adakah salah seorang di antqrakamu ini yang mau bertaubat'?

Lalu istri Hilal bersumpah dan ketika sampai pada ucapan yang kelima kalinya,'

kaumnya memohon supaya berhenti sambil mereka berkata bahwa sumpah ini

pasti dikabulkan.3Ibnu Abbas ra. berkata,'Istri Hilal kemudian tampakketakutan

Ini merupakan dalil bahwa iika suami yang menuduh istri berzina tanpa dapat memberikan bukti,
maka ia inesti dihukum qidzaf.Tapi jika"terj adilihn,maka h,akum'qadzafmenjadi gugur.
Sebelum melakukan mulahitah (saling melaknat), dianjurkan memberi nasihat kepada
Dasanqan suami istri.
ivt"..fu memberi isyarat agar wanita tersebut berhenti dari meneruskan lihn,hingga dla
duduk dan seakan-akan mau mengakui, namun dia tetap enggan untuk berhenti melaknat
demi untuk menjaga kehormatan kaumnya. Ini adalah dalil bahwa sekadar duduk dan
seakan-akan adaialnda untuk mengakui p'erbuatannya, itu tidak dapat dijadikan sebagai
dasar pengakuan atau bukti bersalah.
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dan menggigil, hingga kami menyangka dia ingin menarik sumpahnya kembali.
Tapi, dia melanjutkan perkataannya, Aku tidak mau mencoreng arang di wajah
kauml'.u sampai kapan puni Dia pun meneruskan sumpahnya. Rasulullah saw.

berkata kepada kaumnya, 'Perhatikanlah dia. lika kelak anaknya dilahirkan
berkulit hitam seperti celak kelopok matanya,' berpunggung besar dan kedua

pahanya gemuk, mako dia adalah keturunttn Syuraik bin Sahma'. Setelah anaknya

lahir, ternyata anaknya sesuai dengan yang diceritakan Rasulullah saw. Beliau

kemudian berkata, "lika bukan karena telah ada ketentuan terlebih dahulu dalam

Al-Qurhn, tentu adct urusan antaro aku dan dia'."',

Penulis kitab Bid|yah al-Mujtahidberkata, "Pada dasarnya, keturunan nasab

mesti dinisbatkan kepada suami yang merupakan orang yang meniduri istrinya.
Oleh sebab itu, penting bagi umat manusia memiliki satu cara yang benar
untuk tidak mau mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai keturunannya
disebabkan adanya perkara-perkara yang merusak. Cara yang dimaksudkan
di sini adalah lidn. ladi, lihn merupakan ketetapan berdasarkan Al-Qur'an,
Sunnah, Qiyds, dan ljmd'. oleh sebab itu, tidak ada perbedaan pendapat di
antara seluruh ulama berkaitan dengan masalah inil'

Ketentu an Li'in

Lidn dapat dilakukan dalam dua kondisi, yaitu:

Pertama, suami menuduh istrinya berzina, tapi dia tidak memiliki empat
orang saksi laki-laki yang dapat mendukung kebenaran dakwaannya.

Keduq, suami tidak mau mengakui bahwa janin yang sedang dikandung
istrinya adalah darah dagingnya.

Keadaan pertama dapat dibenarkan jika ada laki-laki yang pernah berzina
dengan istrinya. Umpamanya, suami melihat laki-laki tersebut sedang berzina
bersama istrinya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan

Ini merupakan dalil bahwa ketika wanita tersebut rnelakukan muldhnah, ia sedang hamil.
|ika bukan karena sudah ada hukum lihn dalamAl-Qur'an danlihn dapat meng[apuskan
hukuman qadzaf, tentu Rasulullah saw. akan menjatuhkan hukuman qaizf kepada
suaminya.
HR Bukhari kitab " at-Tafsirl' bab "Tafsir Syrgth ay;l!{tr)' jilid VI, hal: rz6. Diriwayatkan
secara ringkas kitab"asy-Syahddatl'bab"idzd lddah aw'Qadza,fa fa lahi an Yal'ramisa
al-Bay_yinah wa Yant.hqllq li Thalab al-Bayyinah," jilid lll, hal: z3 j. Muslim secara ringkas
kitab,al-Li'dnl' [6]jilid II, hal: r r3z. Abu'Daud, kitab " ath-Thaliq:'AuA"fi al-Lihn)' [rZs+)jilid II, hal: 688. Nasai dengan kalmat, [;, *rt _, kj _*- r- :;] kitab "ath-ihalaq," bab "Kayf
al-Li'hnl' lla69) jilid VI, hal: r73. Tirmidzi, kitab "at-Tafsirl'bab "u,a nirt Sui-nh an-Nnri
IltZg] jiliq*V,hal: 33,2. Tirmidzi berkata, "Hadits ini ahalah hasart gharid'Ibnu Majah
kitab"ath-Thaldq)'bab"al-Lihnl' lzo6z-ljilid I, hal: 668. Hilal bin Urian'ah adalah oru.rg
pertama yang melaku.kan lihn dalam Islam.
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kebenaran pengakuannya tersebut. Dalam kondisi seperti ini, dia mesti ditalak

dan tidak perlu mengadakan muldlanah. Jika laki-laki yang melakukan zina

dengan istrinya sudah dapat diketahui secara pasti, maka suami tidak perlu

lagi menuduhnya berbuat zina.

Menafikan kehamilan istri dapat dilakukan pada kondisi jika suami

mengakui tidak pernah sama sekali menyetubuhi istrinya sejak akad nikah

dilangsungkan atau dia mengakui telah menyetubuhinya, tapi enam bulan

atau setahun yang lalu, sedangkan usia kandungan tidak sesuai dengan waktu

suaminya menyetubuhinya.

Hakim yang memutuskan Li'An

Pada saat terjadilihn, harus ada seseorangyang mengambil keputusan akhir
(hakim), dan sebelumnya hakim tersebut dianjurkan agar memberi nasihat

kepada suami di samping mengingatkan dan memberikan nasihat kepada istri,
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Ibnu
Hibban dan Hakim, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,o

i;t\:;,3\\ il;)
"Perempuan mfrnapun yang menerima laki-laki yang bukan muhrimnya,

maka Allah swt. tidak akan menjaganya sama sekali, dan Allah swt. tidak akan

memasukkannya ke dalam surga. Laki-laki manapun yang mengingkari anaknya,

padahal dia tahu baltwa itu adalah anaknya sendiri, maka Allah swL akan terhalang

darinya dan membuatnya malu di hadapan seluruh umat manusia dari generasi

t er dahulu hin gga gener asi b el akan gan. "

Berakal Sehat dan Dewasa Merupakan Syarat Li'An

Disampinglihn disyaratkan agar diputuskan oleh hakim, syarat yang lain

adalah pasangan suami istri yang melakukan muldhnah dalam kondisi sehat

akalnya dan sudah dewasa. Kedua syarat muldhnah ini telah disepakati oleh

para ulama.
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Li'An setelah Mengajukan Saksi-Saksi

|ika suami telah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui perbuatanzina,

apakah dia masih dibolehkan mengadakan li'kn? Mengenai hal ini, Abu Hanifah
dan Abu Daud berpendapat bahwa tidak perlu lagi li'dn. Karena tt$:uan li'hn

adalah sebagai ganti dari mengajukan saksi-saksi. Sebagai dasarnya adalah

firman Allah swt.

tr<F'#"lKi;:t*>3*t"i2l:s
"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak

mempunyni saksi-saksi selain diri merekq sendiri.,. " (An-Nnr l2al6)
Imam Malik dan Imam Syaf i berpendapat bahwa suami masih boleh

melakukan lidn karena kehadiran saksi belum bisa menyanggah perzinaan
yang mungkin telah dilakukannya.

Apakah Li'An sebagai Sumpah atau Kesaksian?

Imam Malik, Imam Syaf i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa lihn
merupakan sumpah. Meskipunli'dn jusa disebut dengan kesaksian, tapi kesaksian

seseorang terhadap dirinya sendiri tidak dinamakan sebagai kesaksian. Hal ini
berdasarkan pada hadits yang berasal dari Ibnu Abbas,

t 1o.
.lt<J ,iLi,")r Y;

"Kalaulah bukan karena sumpah, tentu bagiku dan baginya adn perkara" .1

Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa li'hn adalah kesaksian.

Landasan yang mereka jadikan sebagai sandaran adalah firman Allah swt.,

@ *r,vw$"rii;iA...
" ... maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama

Allah" (An-Nffr pal6l

t2 .ji.i Q; .J

' HR Abu Daud kitab "ath-Thaldq)' bab "at-Taghlizh fi al-lntifd'l' lzzgl jilid II, hal: 6gs.
Nasai, kitab 'hth-Thaldq)'bab 'ht-Taghlizh fi al-lntifd' min al-Waladl' l34Btl jilid VI, hal:
r79. Ibnu Majah menyebutkan hadits yang semakna dengannya, kitab "al-Fark'idhi bab
"MAn Ankara Waladahul' [zl+il iilid II, hal: 916. Dalam "az-Zawh'id"dinyatakan bahwa
sanad hadits ini dha'if. Darimi, kitab "an-Nikdhl' bab "Man lahada Waladahu wa Huwa
Ya'rifuhul'[zz++)jilid II, hal:76. Hakim dalam al-Mustadrah kitab "ath-Thalkq]'iilidll,hal:
zo3.Imam Hakim berkata, "Hadits ini shahih menurut syarat Imam Bukharidan Muslim
meskipun keduanya tidak meriwayatkan hadits ini, ini didukung oleh Imam adz-Dzahabi,
ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Syaf i dari ad-Daiawardi'l Al-Ihsdn bi Tartib
Shabihlbni Hibban,l+og6) jilid VI, hal: 163.
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Dan juga berdasarkan pada hadits riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan,

"... lalu Hilal datang untuk mengucapkan kesaksian, kemudian istrinya berdiri,

I alu m e ngu c apkan ke s qksi an."'

Ulama yang berpendapat bahwalikn adalah sumpah mengatakan,"Li'dn

dianggap sah jika dilakukan antara suami istri, baik keduanya merdeka maupun

hamba sahaya; salah satu di antara mereka merdeka dan yanglain hamba sahaya;

keduanya adil ataupun sama-sama fasik; salah satu dari keduanya memiliki sifat

adil dan yang lain memiliki fasikl'

Sementara ulama yang berpendapat bahwa lihn merupakan kesaksian,

berkata, "Tidak sahlidnkecuali dilakukan antara suami istri yang keduanya layak

menjadi saksi, yaitu pasangan suami istri yang merdeka dan beragama Islam.

)ika suami istri adalah hamba sahaya atau sedang menjalani hukuman karena

menuduh orang lain melakukan zina,maka mereka tidakboleh melakukanlihn.

Hal yang sama juga berlaku jika salah satu dari mereka pantas untuk menjadi

saksi sedangkan yang lain tidak boleh menjadi saksi.

Ibnu Qayyim berkata, "Pendapat yang benar adalah bahwa li'dntermasuk

sumpah dan kesaksian sekaligus. Li'kn termasuk kesaksian yang diperkuat

dengan sumpah dan pengulangan. )uga sebaliknya, lihntermasuk sumpah yang

dikuatkan dengan adanya persaksian dan pengulangan. Oleh sebab itu, dalam

hal ini ada sepuluh perkara yang dapat memperkuat suatu pernyataan, yaitu:

1. memakai kalimat kesaksian.

z. menyebut sumpah dengan salah saiut Asmh' al-Husnd dan di antara Asmd'

al-HusnA yang paling mulia adalah nama Allah swt.

3. memberi penekanan jawaban dari pertanyaan yang didahului kata

"sesungguhnya" dengan isim fail (subyek) bahwasanya dialah yang benar

atau yang dusta, tidak pada perbuatan yang menunjukkan bahwa dia benar

atau salah.

4. mengulangi kata-kata kesaksian sebanyak empat kali.

5. pada ucapan yang kelima kali, suami melaknat dirinya sendiri dengan

mengatakan bahwa laknat Allah akan jatuh kepadanya jika dia melakukan

kebohongan.

6. pada sumpah yang kelima kalinya, suami memberitahukan kepada istrinya

bahwasanya dia pantas menerima siksa Allah swt. dan sesungguhnya siksa

Allah swt. di dunia lebih ringan dibanding dengan siksa-Nya di akhirat nanti.

' HR Abu Daud, kitab "ath-Thalhql'bab"fi al-Lihnl' lzz56l,jilid II, hal: 69r.
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7. li'dnyangdinyatakan suami berdampak pada siksa yang dialami istri, baik
berupa hukuman, atau pemenjaraan. Sementara lihn istriyang ditujukan
pada merupakan upaya untuk membebaskan diri dari hukuman yang harus
dijalaninya.

8. lihn yang dikemukakan suami istri akan berakibat pada siksa yang akan

menimpa salah seorang dari keduanya, baik dunia maupun di akhirat
kelak.

9. suami istri yang melakukan lidn harus diceraikan sebagai tanda atas

berakhirnya hubungan suami istri di antara keduanya.

10. suami istri yang cerai karena li'hn trdakdiperbolehkan menikah lagi untuk
selama-lamanya.

Dengan melihat adanya beberapa konsekuensi yang amat berat atas li'An,

maka kesaksian mesti diiringi dengan sumpah dan sumpah juga disertai dengan

kesaksian. Ungkapan yang dikemukakan oleh orang yang melakukan li'dn

memiliki kedudukan yang sama dengan saksi. |ika istri enggan melakukan
lihn, maka kesaksiannya dianggap sah dan dia berhak dijatuhi hukuman atas

perzinaan yang dilakukannya. Kesaksian dan sumpah suami ini memiliki dua
arti, yaitu dia bebas dari hukuman atas perzinaannya atau dia akan dikenai
hukuman atas perzinaannya. |ika istri menolak tuduhan suaminya dan mau
mengucapkan li'dn, maka suami bebas dari hukuman cambuk, demikian juga

dengan istrinya. Dengan demikian, li'dn adalah kesaksian dan sumpah bagi
suami, bukan bagi istri. Sebab, jlkali'kn hanya dianggap sebagai sumpah, maka
istri tidak boleh dijatuhi hukuman berdasarkan pada sumpah suami. Dan jika
lidnhanya dianggap sebagai kesaksian, istri tidakboleh dijatuhi hukuman hanya

karena adanya kesaksian suami. fika sumpah dan kesaksian dikemukakan oleh
suami, hal tersebut menunjukkan kebenaran atas dakwaan suami dan suami

bebas dari hukuman, dan hukuman harus dijatuhkan kepada istri. Inilah
keputusan hukum yang terbaik. Allah swt. berfirman,

@5#;;;il-K*^t;fAfr...
"Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-

orang yang yakin?" (Al-MA'idah [5]: 50)

Kesimpulannya adalah: li'dn adalah kesaksian yang bermakna sumpah dan
sumpah yang bermakna kesaksian.
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Hukum Li'An Orang Buta dan Orang Bisu

Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa orang yang buta boleh

melakukanlikn.Perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah kemungkinan

li'anyangdilakukan oleh orang yang bisu. Imam Malik dan Imam Syaf i berkata,

"Orang bisu boleh melakukan lihnjika dia dapat memahami lihn orang lain."

Abu Hanifah berkata, "Orang bisu tidak boleh melakukanlihn karena dia

bukan orang yang diperbolehkan menjadi saksil'

Pihak yang Memulai Li'An

Para ulama sepakat bahwa menurut petunjuk Rasulullah saw., li'hn kalr

pertama diajukan oleh suami dan dia memberi kesaksian sebelum perempuan.

Perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah apakah dari pihak suami wajib

memulai lihn.Imamsyaf i dan ulama yang lain berkata, Suami wajib melakukan

lihn terlebih dulu. lika li'dn dimulai dari pihak istri, maka li'knnya tidak sah.

Sebagai dasarnya, adalah bahwa li'dn disyariatkan untuk menolak dari hukuman

perzinaan |ika istri lebih dahulu mengucapkan li'kn, ttu artinya, dia menolak

sesuatu yang belum ada.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat, jika istri memulai lihn,

hukumnya sah. Sebagai dasarnya adalah, bahwasanya Allah swt. memakai

kata penghubung dan (1) pada ayat yang menjelaskan tentang lihn. Artinya

kata penghubung ini tidak mengandung arti berurutan tapi bisa juga berarti

penggabungan.

Hukum Menolak Li'An

Penolakan atas lihnbolehdilakukan oleh pihak suami atau istri. Jika suami

yang menuduh istrinya berzina menolak untuk mengucapkan lidn, maka dia

wajib kenakan hukuman cambuk. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.

';,fi;'r,?vdi;l'#"ff:J\:"(1"131;.&\3rlu":llb
@<$/Ai

"Dan orang-ornng yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak

ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu

ialah empatkalibersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk

orang-orfrng yang benar" (An-NOr pal 6)
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|ika suami yang menuduh zina kepada istrinya tidak dapat menghadirkan
saksi dan tidak mau mengucapkan li'dn, maka hukumnya sama dengan orang
lain ketika menuduh melakukan perbuatan zina. Rasulullah saw. bersabda,

" B erikanl ah bukti, at au en gkau dij atuhi cambuk p un g gun gmu. "

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam tiga mazhab. Abu Hanifah
berkata, "Suami yang menolak lidn tidak dikenakan hukuman cambuk, tapi
dipenjara sampai dia bersedia mengucapkan li'dn atau menarik kembali
tuduhannya. |ika dia menarik tuduhannya, maka dia dikenakan hukuman
cambuk.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafii, jika istri yang menolak mengucapkan

lihn, maka dia harus dikenakan hukuman zina.

Abu Hanifah b erkata, " Istri yang menolak untuk melakukan lihn tidakboleh
dikenakan hukum an zina,tapi dia dipenjarakan sampai dia mau mengucapkan

li'hn atatmengakui perbuatan zina. fika dia mau mengakui kebenaran tuduhan
suaminya, maka dia dikenakan hukuman zina. Sebagai dasarnya adalah sabda

Rasulullah saw.,

, /i ,o ,

;, ro>[, 6r-!i YI .,d-i
/ , // , z. o/

,*
"Darah orang Islam tidak halal kecuali karena salqh satu dari tiga perkara;

zina setelah menikah, kafir setelah beriman atau membunuh orang lain bukan

kar ena menj alankan hukuman qis as. " 1

Islam tidak membenarkan seseorang untuk melakukan hukuman mati hanya

disebabkan karena yang bersangkutan menolak untuk melakukan li'an. Jika
ulama berpendapat bahwa istri yangmenolak melakukanlian tidak dikenakan

denda, maka akan lebih baik mereka tidak dikenakan hukuman mati.

t)fu e? ri,^,;)t

e-
o j.

Uy\ l) J,-., Y,/
o/ ,o, oi

; i) Llol
J-I)QJ
//l/

- oJ '

t,jtJ! r-; t'{ ji ,oV)l 'r-

' HR Muslim, kitab 'izl-QAsdmnh,"bab "Md Yubhh bihi Dam a/-Muslim," iilid I, hal: r3oz-
r3o3. Abu Daud, kitab'al-Hudfid,"bab'al-Hukmfi man lrtadda," jilid IiI, hal: rz4. kitab
"ad-Diyyat," bab 'hl-lmdm Ya'mur bi al-Afwi fi ad-DAm," l+sozl jiiid IV hal: 64o. Nasai,
l<ttab "Tahrim ad-Dam," bab "Dzikr md Yahillu bihi Dam a/-Muslim," l4or7)jilid VII, hal:
9 r . Tirmidzi, kitab 'hl-Fitan," bab "Ld Yahillu Dam Imri'ir Muslim," [z r 5 S ] . Imam Tirmidzi
berkata, "Hadits ini adalah hadits hasln",jilid IV hal: 46o. Ibnu Majah, kitab "al-Hudild,"
bab "Lh Yahillu Dam Imri'inl'lzfi3l, iilid II, hal:8q2. Hakim dalam al-Mustadrak, kitab
'hl-Hudfid,"jilid IV hal: 35o. Imam Hakim berkata, "Hadits ini shahih menurut syarat Imam
Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkan hadits ini, ini didukung oleh
adz-Dzahabili Imam Syaf i dalam Muinadnya dari Himmad binZaid., Nashb ar-R"iyah,
jilid III, hal:3ry.
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Ibnu Rusyd berkata, "Kesimpulannya, kaidah yang berkenaan dengan

darah (hukuman mati, red) adalah bahwasanya tlembunuh seorang Muslim

dilarang kecuali jika disertai dengan bukti yang benar atau atas pengakuan.

Yang harus dilakukan adalah hendaknya kaidah ini tidak dikhususkan isim

musytarak. Dalam masalah ini, bisa jadi pendapat yang dikemukakan oleh

Abu Hanifah merupakan pendapat yang paling benar. Abu al-Ma'ali, seorang

pengikut mazhab Syaf i, dalam kitab al-Burhhn mengakui kekuatan pendapat

Abu Hanifah dalam masalah inil'

Hukum Memisahkan Suami lstri
yang Telah Melakukan MulA'anah

Apabila suami istri saling melakukan li'kn, maka perceraian yang terjadi

di antara mereka berlaku untuk selamanya. Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah

saw. bersabda,

dl iv^rX-i 'u'; r;1 ;r->(5r

"likn sumrti istri t/ang telnh melnkul<m snlingli'nn telnlrberytisnlL mnktt merekn

tidak boleh berktnnpul (meniknll lngi urrttrk selnmn-lnrnanya."r HR Daruqutni.

Ali dan Ibnu Mas'ud berkata, "Menllrlrt Sunnah, dua orang suami istri yang

saling rnelakukan lidn tidak boleh menikah kernbali untuk selama-lamanyal'2

HR Daruqutni.

Alasan lain atas larangan bagi suami istriyang saling melakukanlihn adalah

bahwasanya di antara mereka telah tertanam kebencian sementara kehidupan

dalam berumah tangga harus dilandasi saling mencintai dan menyayangi.

Dengan tidak adanya rasa saling mencintai dan menyayangi inilah sehingga

mereka harus berpisah untuk selamanya.

Para ulama berselisih pendapat manakala suami mengakui bahwa dirinya

telah melakukan kebohongan, apakah mereka (suami istri yang cerai karena lidn)

diperbolehkan untuk kembali menikah. Menurut mayoritas ulama, berdasarkan

pada beberapa hadits sebelumnya, mereka tetap tidak diperbolehkan menikah

lagi untuk selamanya.

Abu Hanifah berkata, jika suami menarik kembali tuduhannya, maka dia

harus dikenakan hukuman cambuk dan dia diperbolehkan menikahi istrinya

' HR Daruqutni, kitab 'hn-Nikhh,"bab'al-Mahr;" tr6,jilid III, hal:276.
. HR Daru{utni, kitab " an-l,{ikdhl' bab " al-Mahrl' rr4- 1.r 7, jilid III, hal: 276-277 . Penulis

kitab at - Ta n qifo b erkata, " S an a d h a d its in i b aikl'
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lagi tapi dengan akad nikah yang baru. Argumentasi yang dia kemukakan adalah
bahwa suami yang menarik kembali tuduhannya berarti telah membatalkan
lihn. Sebaqaimana anak yang boleh dinasabkan kepadanya, istri juga kembali
hidup bersama suaminya.

Pada dasarnya,yangpenyebab paling utama atas larangan menikah untuk
selama-lamanya bagi suam istri yang aling melakukan li'hn adalah karena di
antara mereka berdua belum ketahuan siapa yang benar dan yang dusta. Jika
sudah diketahui siapa yang berdusta dan yang benar, maka hukum haram
menikah untuk selama-lamanya menjadi terhapus.

Kapan Perceraian Terjadi ?

Menurut Imam Malik, perceraian terjadi setelah suami istri saling meng-
ucapkan lihn. Menurut Imam Syaf i, perceraian terjadi ketika suami meng-
ucapkan li'dn. Abu, Hanifah, Ahmad dan ats-Tsauri berpendapat bahwa per-
ceraian di antara mereka terjadi berdasarkan pada keputusan hakim.

Apakah Perceraian karena Li'an dianggap sebagai Talak atau
Fasakh?

Menurut pandangan mayoritas ulama, perceraian yang disebabkan liiln
termasuk fasakh. Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan
li'kn adalah talak ba'in, karena perceraian ini disebabkan oleh pihak suami
dan sama sekali tidak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perceraian
yang timbul dari pihak suami dianggap talak, bukan fasakh. Perceraian yang
disebabka n lihn sama halnya dengan p erceraian yang disebabkan suami impoten,
tapi tetap mengacu pada keputusan hakim.

Ulama y angb erp endap at p erceraian karen a lihn s eb agai fa s akh mengatakan
bahwa mereka (suami-istri) tidak diperbolehkan menikah untuk selama-
lamanya. Hal ini sama dengan larangan menikah yang disebabkan hubungan
darah (muhrim, red).

Dalam sebab, hubungan di antara mereka disamakan dengan hubungan.
Istri yang dicerai karena li'hnyangjuga disebut dengan ceraifasakhtidakberhak
mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Nafkah dan tempat tinggal hanya
diberikan kepada istri yang dicerai bukan disebabkan karen a fasakh selama
masih dalam 'iddah. Hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas berkenaan dengan masalah li'hnbahwasanya Rasulullah saw. telah
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memutuskan bahwa tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang

berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal dunia".' HR Ahmad

dan Abu Daud.

Hukum Menisbahkan Anak kepada Ibunya

]ika seorang laki-laki tidak mengakui anaknya kemudian melakukan lihn,

maka hubungan nasab antara bapak dengan anak yang dikandung istrinya

terputus. Dia juga tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak bisa saling mewarisi

dan anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya. Anak yang dikandung nantinya

dinasabkan kepada ibunya dan di antaramereka diperbolehkan saling mewarisi.

Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin

Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah telah memutuskan

tentang anak dari suami istri yang melakukanlikn,bahwa si anak memperoleh

harta warisan dari ibunya dan ibunya bisa mendapat warisan dari anaknya.

Orang yang menuduh perempuan berzina, dia wajib dicambuk sebanyak

delapan puluh kali."' HR Ahmad.

Hadits ini diperkuat dengan adanya dalil yang menyatakan bahwa nasab anak

dinisbahkan pada suami yang memiliki ikatan resmi dengan istrinya, sementara

sang istri tidak memiliki ikatan resmi dengan lelaki yang menghamilinya.

Dan suami perempuan yang dihamili lelaki lain tidak mengakui anak yang

dikandungnya.

Bagi suami yang menuduh istrinya melakukan zina tetapi dia melakukan

qadzf (ttduhan yang tidak disertai bukti). Dengan tuduhan tersebut, dia harus

dikenakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali.

Seseorang yang mengatakan bahwa anaknya adalah anak zina, dia harus

dikenakan hukuman qadzf, karena tuduhan yang ditujukan kepadanya sama

dengan tuduhan yang ditujukan kepada ibunya (istrinya, red).

Begitulah hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada orang yang

melakukan tuduhan dengan tanpa disertai dengan bukti yang kuat sebagai

balasan atas perbuatannya. Akan tetapi, jika dilihat dari segi ketentuan Allah

swt., maka anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini bertujuan

untuk menjaga kepentingan si anak. Oleh sebab itu, anak tersebut tidak boleh

menerim a zakatyang dikeluarkan ayahnya. Iika ayahnya membunuhnya, maka

HR Abu Daud l<ttab ath-Thalilq,babft al-L,i'hn, zz56,jilid II, hal: 69o. Ahmad, jilid I, hal:
z3g-245. Syekh Syakir menganggap ianadnya shahih. ath-Thayalisi, 2667.
HR Ahmad dalam al-Musnad, jilid II, hal: z16.
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tidak ada hukum qishash terhadapnya. Anak ini dengan anak-anaknya yang
lain menjadi muhrim. Di antara mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi
bagi yang lain di pengadilan, dan anak ini tidak boleh dianggap sebagai anak
yang tidak memiliki nasab. Anak itu juga tidak boleh mengakui orang lain
sebagai ayahnya. )ika kemudian suami menarik tuduhannya, maka anaknya
boleh dinisbatkan kepadanya dan seluruh akibat hukum tihn dihapuskan dari
anak tersebut.

. +:+tOCo=+.
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'IDDAH

Defenisl 'lddah

'Iddahberasal dari kata al-'add dan al-ihshd', yangberarti hari-hari

dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.

'Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan

menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah

kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.

Pada dasarnya, istilah 'iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliah.

Pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini.

Ketika Islam datang, kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliah tetap

diakui dan dilaksanakan, karena dibalik pemberlakuan 'iddah terdapat

kemaslahatan.

Para ulama sepakat bahwa hukum 'iddah adalah wajib. Allah swt.

berfirman,

. . ;i3 *s'66A;;, Gyr":v
" Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)

tiga kali quru' ." (Al-Baqarah [2]: 228)

Rasulullah saw. berkata Fatimah binti Qais,

,r), ,; o, . o-n,,-1

f;.5-" 11 c; e ,Sot//1,/

"lalanilah masa'iddahmu di rumah Ummu Maktum."

' A*"1-"r. ', ddah dthi,utng sejak adanya talak atau kematian.
' HR Muslim, kitab "ath-Thalhqi' bab "al-Muthallaqah Tsaldtsan lh Nafaqata Lahdl' lq5l,

iilidII,hal: rr8. AbuDaud,kitib "al-Thaldq)'bab"fiNafaqahal-Mabttiahi Izz9o], jilidII,
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Hikmah disyariatkannya'lddah

1. Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak
terjadi percampuran nasab janin yangada di dalam rahimnya.

2. Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali
membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.

3. Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali
dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan

menunggu pada masa yang cukup lama. |ika tidak diatur demikian, tentunya

sebuah pernikahan tidak ubahnya dengan permainan anak-anak. Di mana,

mereka menyusun sebuah permainan, lantas merusaknya.

4. Kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum

pasangan suami istri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang
lama. |ika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap hadits

harus ada upaya untuk tetap menjaga ikatan pernikahan yang mulia ini
dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan
kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.

Jenis-Je nis 'lddah

'Iddahterdiri dari beberapa jenis, yang akan saya paparkan secara ringkas,
yaitu:

t. 'Iddah perempuan yang masih haid, yaitu tiga kali haid.

2. 'Iddah perempuan yang tidak haid lagi, yaitu tiga bulan.

3. 'Iddah perempuan yang ditinggal suami karena wafat, yaitu empat bulan
sepuluh hari selama tidak hamil.

4. 'Iddah perempuan yang hamil, yaitu sampai melahirkan.

Untukpenjelasan lebih detail berkaitan dengan 'iddah, baikbagi perempuan
(istri) yang sudah disetubuhi ataupun yang belum, berikut penjelasannya.

'lddah bagi Istri yang belum Disetubuhi

Bagi seorang istri yang dicerai suaminya, dan dia belum pernah disetubuhi
olehnya, maka dia tidak harus menjalani masa 'iddah. Allah swt. berfirman,

hal 7fi. Nasai, kitab"ath-Thalhql'bab"al-Hhmil al-Mabtfitahi llsszl,iilid VI, hal: zro.
Tirmidzi, kitab "an-Nikhhi bab.'MA jAh Alla Yakhthuba ar-Rajul'ala khithbati Akhihi:'
Irr35], jilid III, hal: 43z.Imam Tirmiilzi berkata, "Hadits ini adalah hadits shahih]
Dinukil dari kitab Hujjatullhh al-Bdlighah.
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6 <,# 3 J; e:",i, #rL * .;-_gi K 6yfi( t li qi.
@ qt"frt+,t'W"F

"HAi orang-orang yang berimqn, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang

kamu minta menyempurnakannya..." (Al-AhzAb [33]: a9)

Bagi istri yang belum pernah disetubuhi suaminya dan suaminya meninggal

dunia, dia harus menjalani masa 'iddah seperti 'iddah yang dijalani istri yang

sudah disetubuhi suaminya. Allah swt. berfirman,

ff ,$L;5-*6"';;;;;L;jt;4;"&|;;eili3
Orang-orang yang meninggal dunia di sntaramu dengan meninggalkan

isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat

bulan sepuluh hari,"7 (Al-Baqarah l2lz 234)

Istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya waj ib menj alan i'iddahmeskipun
belum pernah disetubuhi. Hal ini bertujuan untukmemberi penghormatan dan

penghargaan atas hak suami yang sudah meninggal dunia.

'lddah bagi Istri yang Pernah Disetubuhi

Istri yang pernah disetubuhi, ada kalanya dia masih haid dan ada pula yang

tidak lagi mengeluarkan darah haid.

'lddah lstri yang Masih Haid2

|ika istri yang pernah disetubuhi suaminya masih haid, maka 'iddahnya

adalah tiga kali qurfi'. Allah swt. berfirman,

@ ;;3^is'Gi\G;^5nW
' Hikmah di balikbatasan jangka waktu ini adalah karenapada masatersebut janin akan menjadiHikmah di balik batasan jangka waktu ini adalah karena pada masa tersebut janin akan me

sempurna, ruh ada setelah melewati masa seratus dua puluh hari. Thmbahan waktu hingga esempurna, run ada setelan melewatl masa seratus dua pulun harl. IamDahan waktu hrngga empat
bulan disebabkan hitungan bulan terkadang ada yang kurang dan ada pula yang genap. Oleh
sebab itu. tambahan ini bertuiuan untuk menambah kekuransan hitunsan bulan dan tentu ini
Dulan orceDaDKan rurungan Dulan terKadang aoa yang Kurang (lan a(la pula yang genap. uleh
sebab itu, tambahan ini bertujuan untuk menambah kekqranga-n hitungan bulan dan tentu ini
merupakan langkah hati-hati. Kata al-'asyr disebut dalam bentuk mubnnats, maksudnya untuk
memasukkan 6drl hqr."l*yn yang-dimaksgdkaq pada hakikatnya adalah termasuk jugamemasuKKan mamln narl, narnun yang ormaKsuclKan paoa naKKamya aoalan termasuKJuga
waktu siang hari. OIeh sebab itu Mayoritas para ulama berpendapat bahwa wania tersebut tidakwaKtu slang narl. ulen sebab ltu Mayontas para ulama Derpenoapat Danwa w
halal menikah dengan laki-laki lain melainkan setelah masuk hari kesebelas.
Mazhab Hanafi, Hambali dan Khulafa'Rasvidin berpendapat bahwa vanMazhab Hanafi, dan Khulafa'Rasyidin berpendapat bahwa yang maksud dukhfil
adalah jiryll. s_ecara hakiki dan secara hukirm. Dengan kata lain, berduaan juga dianggap

b
adalah jimak secara hakiki dan secara hukum. Dengan kata lain, berduaan juga diangga
sebagai dukhul danwajib menjalani 'iddah. Namun"menurut Imam Syafii .l"ii- 

^uZX^jadid dinyatakan bahwa sekadar berduaan tidak mewajibkan 'iddah.
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"Wanita-zoanita ynng ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kati
qurlt' ...." (Al-Baqarah l2l: 228)

Kata al-Qurfi' adalah bentuk jamak dari kata qar',artinya haid. Ibnu Qayyim
menguatkan pendapat ini seraya berkata, "Kata al-Qurfi'hanyadigunakan oleh
syariat Islam dengan arti haid. Tidak satu ayat pun yang pernah menggunakan
kata al-Quril' dengan arti suci dari haid. Oleh sebab itu, memahami kata ini
dalam ayat tersebut mengikuti makna yangumum dalam istilah syariat Islam
lebih diutamakan, bahkan suatu keniscayaan. Rasulullah saw. bersabda kepada
seorang wanita yang haid,

*,,;iit:"1 tia,q1
"Tinggalkanlah shalat selama masa qurA' (haid)mu."1

Dalam hal ini, Rasulullah saw. menjadi perantara Allah swt. dalam
menyampaikan kehendak-Nya. Al-Qurhn juga diturunkan dengan menggunakan
bahasa Arab (yang menjadi bahasa kaumnya). |ika dalam Al-Qurhn terdapat satu
kata yang memiliki beberapa makna, maka semua arti tersebut harus digunakan
selama tidak ada keterangan yang menentukan untuk menggunakan salah satu
makna. Dengan demikian, kata ini menjadi bahasa Al-eur'an yang digunakan
oleh Allah swt. untuk menyampaikan ketentuan-Nyu sekalipun kata tersebut
dalam bahasa lain (selain bahasa Arab) memiliki arti yang berbeda.

Jika kita sudah memahami bahwa kata qurir'dalam syariat maksudnya
adalah haid, maka kita dapat mengartikan bahwa itulah arti yang sesungguhnya.
Hal ini juga dapat kita ketahui dalam redaksi ayat berikut,

@'",*-"Yi-Ct'i'{'Y'$k-J';AY-Si"'
" ...dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Altah dalam

rahimny a. . . " (Al-Baqarah l2l: 228\

Secara umum, para mufassir mengatakan bahwa ayat ini mengandung arti
larangan untukmenyembunyikan haid dan kehamilan. Pada dasarnya, keberadaan
janin yang ada dalam rahim hanya terjadi selama masih haid. Pendapat ini
disetujui oleh ulama Salaf maupun ulama Khalaf . Di samping itu, tidak ada

seorang ulama pun yang mengatakan bahwa qurL' berarti suci dari haid.

' HR Abu Daud, kitab "ath-Thahdrahl' bab, "al-Mar'ah Tustahhdh wa man edla; Tada'
ash-Sh.alah fi 'Iddah al-,\yykml' jilid I, hal: ry2. Tirmidzi dalam Abwdb ath-Thahdrah,
MA IAh anna al-Mustahddhah Tatawaddha' li Kulli Shaldh, dengan menggunakan lafaz',
[:.u';i pqi ;)-J' 1-r:] "Tinggalkanlah shalat selama hari-hari qurfi' (h"aid)mu.",?0, iilid I, hal:
zzo. Ibnu Majah, l<ttab" ath-Thahkrah wa Sunanuhdl'bab'-'Md JAh fi al-Mustahadhah al-lati
qad'Uddat Uyam Aqra'iha an Yastamirra bihh ad-Daml' [AzS],jilid I, hal: zo4.
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Allah swt. juga berfirman,

@'b{t;'b;:;- J'#1 f6*li ili6
"Dan perempuan-perempl{an yang tidak haid lagi (menopause) di antara

perempuan-perentpuantnu jika kamu raglt-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka

masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan

ynng tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu
ialah sampni mereka melahirkan kandungannya... " (Ath-ThalAq [65]: a)

Dalam ayat ini, satu bulan ditetapkan untuk satu kali haid. Hukum dikaitkan

dengan tidak adanya haid, bukan tidak adanya bersih dari haid atau sedang haidi'

Pada kesempatan yang lain, Ibnu Qayyim berkata, Allah swt. berfirman,

@ wQu:$,w
"... maka hendaklalt kanru ceraikan nrcreka pada roakttt mereka dapat

(nenghadapi) 'iddnhnya (yang wajar)..." (Ath-ThalAq [65]: 1)

Artinya: talaklah istri kalian ketika hendak menyambut kedatangan 'iddah,

bukan dalam masa 'iddah.

llka'iddah perempuan yang diceraikan adalah di masa yang akan datang,

setelah talak, maka yang ada di masa yang akan datang setelah talak itu adalah

masa haid. Karena wanita yang dalam keadaan suci tidak menantikan masa

suci, karena dia sendiri sedang berada dalam masa suci, tapi dia menarrti masa

haid yang datang setelah masa suci'.

Batas Minimal Masa 'lddah dengan Qurt'

Mazhab Syaf i berpendapat bahwa waktu batas paling singkat bagi perem-

puan merdeka menjalani masa 'iddah dengan qurfi'adalah 3zhari r jam. Hal

ini berlaku jika perempuan dicerai pada waktu suci, hingga sisa waktu suci

setelah cerai tinggal satu jam. )adi, satu jam itu terhitung satu quril'. Quril'kedua
dihitung jika dia haid satu hari, kemudian bersih selama lima belas hari. Setelah

qurfi'ke dua selesai, kemudian dia haid satu hari, lalu suci selama lima belas

hari, maka dia telah menjalani qurfi'ketiga. Jika perempuan tersebut berhasil

melewati haid ketiga ini, maka masa 'iddahnya telah berakhir.

' Lihat Zdd al-Mahd, jilid III, hal: 96.
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Menurut Abu Hanifah, waktu quril'yang paling singkat adalah 6o hari.

Tapi dalam pandangan kedua muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad,

waktu quril' yang paling singkat adalah 39 hari.

Dalam pandangan Abu Hanifah, masa 'iddah dimulai pada sepuluh hari

haid dan ini merupakan masa yang paling lama, kemudian waktu suci selama

lima belas hari, kemudian haid selama sepuluh hari dan waktu suci selama lima
belas hari, kemudian diikuti haid yang ketiga kalinya selama sepuluh hari. |adi,
jumlah keseluruhannya adalah enam puluh hari. )ika waktu ini telah dilewati dan

dia mengatakan bahwa 'iddahnyasudah habis, maka pengakuannya yang diikuti
sumpah dapat diterima dan dia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.

Namun menurut dua orang murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad dan

Abu Yusuf, mereka menghitung setiap kali haid sebanyak tiga hari dan ini
merupakan waktu yang paling singkat. Di samping itu, mereka menghitung

dua masa suci di antara tiga masa haid tersebut selama lima belas hari. )adi,
jumlah keseluruhannya adalah tiga puluh sembilan hari.'

'lddah bagi Perempuan yang tidak Haid

Bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid, masa 'iddah yang

harus dijalani adalah tiga bulan. Masa 'iddah ini juga berlaku bagi anak-anak

perempuan yang belum balig dan perempuan yang sudah lanjut usia dan

mengalami menopause, baik sebelumnya dia sama sekali tidak pernah haid

sebelumnya atau sebelumnya pernah haid kemudian haidnya terputus. Sebagai

dasarnya adalah firman Allah swt.,

'#i,$:\J#;iif ",#i,fr i,)\$,b_a'gi,tr(s,4,$y
@ "gii;'6- J.rfrfi J.6Ji Ui\,

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara

perempuan-perempuanntu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka

masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan

yang tidnk haid. Dan perempuan-perempuan ynng hamil, waktu 'iddah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.. .. " (Ath-ThalAq [65]: a)

Ibnu Abi Hasyim dalam Tafsirnya meriwayatkan dari Amr bin Salim

dari Ubai bin Kahb, dia berkata, "Saya bertanya, kepada Rasulullah, 'lVahai

Lihat Zdd al-Mahd,jilid IV hal: zo8.
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Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah membicarakan

masalah 'iddah perempuan yang belum disebutkan Al-Qur'an, yaitu anak-

anak, perempuan tua dan wanita hamil. Allah swt. kemudian menurunkan

ayat ini, "Dan perempuan-perempuan yangtidakhaidlagi (menopause) di antara

p er e mp u an - p e r e mp u anmu j ika kamu r agu - r agu ( t e nt an g m a s a' i d d ahny a), m aka

mas a'iddah mereka adalah tiga bulan ; dan b egitu (pula) p eremPuan -p erempuan

yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...." (Ath-Thaltq [6s]: +)'

Masa 'iddahbagi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan anaknya.

fadi, ketika dia melahirkan, berarti masa 'iddahnya sudah berakhir.

|arir berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada

beberapa orang di Madinah ketika turunnya surat Al-Baqarah yang membahas

tentang masalah'iddahperempuan, mereka berkata,'sesungguhnya masih ada

lagi tentang'iddah perempuan yang belum disebutkan dalam Al-Qurhn, yaitu

anak-anak perempuan, perempuan tua yang sudah dan tidak haid lagi serta

perempuan hamili |arir berkata, 'Lalu turunlah ayat mengenai perempuan yang

tidak haid lagi dalam surat Ath-ThalAq, yaitu, " Dan perempuan-Perempuan yang

tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-

ragu (tentang masa'iddahnya), maka masa'iddah mereka adalah tiga bulan;

dan begitu (pula) peremPuan-Perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-

perempuan yanghamil, waktu'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

kandungannya... " (Ath-ThalAq [0s] : +)'

Said bin )ubair menjelaskan firman Allah swt.,"Dan Perempuan-peremPuan

yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu..." (Ath-

Thaliq [Ot]t 4) Maksudnya: Perempuan tua yang sudah tidak haid lagi atau

perempuan yang berhenti haidnya sama sekali. Dalam hal ini, tidak masuk

kategori quril'walau sedikitpun. firman Allah swt.,"likakamu ragu-ragu" dalam

ayat tersebut, maksudnya adalah'|ika kamu ragu-ragu tentang masa 'iddahnya,

maka masa 'iddah tersebut adalah tiga bulan.

Mujahid berkata, jika kamu ragu-ragu dan tidak tahu 'iddahperempuan yang

haidnya berhenti sama sekali atau yang belum pernah haid, maka masa 'iddahnya

adalah tiga bulan. Firman Allah swt., "lika kamu ragu-ragu," maksudnya, '|ika

kamu menanyakan hukum perempuan yang tidak haid dan kamu ragu-ragu

Ibnu Katsir menyebutkan dalam Thfsirnya, jilid IY hal: 3o8 dari Ibnu Abu hatim dan Amar ibnu
Salim dari Ubayibnu Kahb, hadits murial.Lrhatldmi al'Baydn,j-ilid XXVIII, hal.r4r.
Asbdb an-Nuzhl, karya al-Wahidi, hal: 324-325 dan dinisbatkan as-Suyuthi kepada Ibnu
|arir, Ishaq ibnu Rahiwaih, al-Hakim dan lain-lain dari Ubay ibnu Ka'ab. Lihat Asbhb an-
Nuzill karya as-Suyuthi, hal: 27 9.
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tentang urusan ini, maka di sini Allah telah menjelaskan hukumnya.'

'lddah bagi Perempuan yang Haid, tapi tidak Terlihat

|ika perempuan yang haid ditalak oleh suaminya kemudian dia tidak melihat

haid seperti biasanya dan tidak mengetahui penyebabnya, maka 'iddahnyaadalah

satu tahun; dia harus menahan diri selama sembilan bulan untukmembuktikan
bahwa kandungannya bersih, sebab masa tersebut merupakan masa hamil. Iika
dalam masa tersebut dia tidak hamil, maka dapat ketahui bahwa dalam rahimnya

tidakterdapat janin. Setelah sembilan bulan berlalu, dia mesti menjalani'iddah

seperti 'iddahnyaperempuan yang sudah tidak haid lagi yaitu selama tiga bulan.

Ketentuan ini merupakan keputusan hukum yang pernah dikemukakan oleh

Umar bin Khaththab ra.

Imam Syaf i berkata, "Ketentuan seperti ini diputuskan oleh Umar di
hadapan kaum Muhajirin dan Anshar. Sepanjang yang kami ketahui, tidak
seorang pun yang mengingkarinya."

Masa Usia Menopause

Mengenai batas usia perempuan mengalami menopause, para ulama

berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa usia menopause adalah 5o

tahun. Sebagian yang lain mengatakan bahwa usia menopause haid adalah

6o tahun. Pada dasarnya, antara perempuan yang satu dengan yang lain tidak
sama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Masa menopause bagi perempuan

tidak sama; antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain mengalami

masa menopause pada usia yang berbeda. Berkaitan dengan masalah ini, tidak
ada batasan usia yang disepakati oleh kaum perempuan. Yang dimaksudkan

surah Ath-Thaliq ayat: 4, bahwa masa berhenti haid tergantung pada masing-

masing perempuan. Hal ini disebabkan kata'putus'adalah antonim dari harapan.

|ika seorang perempuan telah tidak mengeluarkan darah haid dan tidaklagi ada

harapan keluarnya darah haid, maka dia dianggap telah putus haid, sekalipun

usianya baru mencapai 4o tahun. Sementara perempuan lain yang usianya sudah

mencapai 5o tahun, tapi haidnya masih keluar."'

Lihat Zhd al-Mahd,jilid: IV hal: zo6.
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Masa 'lddah bagi Perempuan yang Hamil

Masa 'Iddah bagi perempuan yang sedang hamil adalah sampai dia

melahirkan, baik masa 'iddah yang harus dijalaninya disebabkan ditalak atau

karena suaminya meninggal dunia. A1lah swt. berfirman,

@ rgtrt;'S:;- J,rU )GJi Ui|
" ...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah

snmpai mereka melahirkan knndungannya.. . " (Ath-Thaldq [65]: a)

Dalam kitab Zdd al-Mahd dljelaskan, yang dimaksud dengan firman Allah

swt. "... waktuiddahmerekaituialahsampaimerekamelahirkankandungannya..."

adalah, bahwa seandainya perempuan mengandung bayi kembar, maka masa

'iddahnyabelum berakhir sebelum bayi kembar yang dikandungnya lahir. Begitu

pula dengan perempuan yang istibra",masa 'iddahyang harus dijalaninya adalah

sampai dia melahirkan, jika memang dia dalam kondisi hamil. Kesimpulannya

adalah bahwa masa 'iddah yang harus dijalani oleh perempuan yang sedang

hamil adalah sampai bayi yang dikandungnya lahir, baik bayi yang dilahirkan

dalam kondisi hidup atau mati, fisiknya sempurna atau cacat, ruh sudah

ditiupkan atau pun belum.

Suba'ah al-Aslamiyah meriwayatkan bahwa dirinya bersama Sa'ad bin

Khawlah, salah seorang syuhada perang Badar. Dia meninggalkan dunia

ketika haji Wadal Saat itu, istrinya sedang hamil. Tidak lama setelah suaminya

meninggal dunia, dia pun melahirkan. Ketika telah suci dari nifas, dia berhias

diri dengan harapan ada (laki-laki) yang mau melamarnya. Melihat itu, Abu

Sanabilbin Ba'kak, seoranglaki-taki dari Bani Abd ad-Dar datangke rumahnya

dan berkata kepadanya, 'Mengapa kamu selalu berhias seperti ini? Apakah kamu

ingin menikah lagi? Demi Allah! Sesungguhnya kamu tidak boleh menikah

sebelum lewat empat bulan sepuluh harii

Subaihh berkata,'setelah Abu Sanabil berkata demikian kepadaku, pada sore

harinya, aku mengumpulkan pakaianku lantas menemui Rasulullah saw. untuk

menanyakan masalah ini. Rasulullah saw. kemudian mengatakan kepadaku

bahwa aku telah diperbolehkan (menikah) sejak aku melahirkan. Rasulullah

saw. juga memerintahkanku agar menikah jika memang sudah berhasrat dan

bersedia untuk itul

Ibnu Syihab berkata, 'Menurut pendapatku, tidak ada salahnya seorang

perempuan seperti itu menikah lagi setelah melahirkan, sekalipun masih

' Perempuan yang disetubuhi oleh suaminya dengan akad yang tidak sah.
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mengalami nifas. Akan tetapi, laki-laki yang menikahinya tidak diperbolehkan

bersetubuh dengannya sampai dia suci dari nifas'."' HR Bukhari, Muslim, Nasai

dan Ibnu Majah.

Allah swt. berfirman,

@ Tgr r:;X'L:$'ire#",'6.7LSJ ;,i:i;;"fu ';;{A i}i',
" Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkqn

isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat

bulan sepuluh hari. .. " (Al-Baqarah l2l: 23,a\

Menurut para ulama ayat ini khusus 'iddah perempuan yang tidak hamil.

Dalam ayat yang lain disebutkan,

@ ruii;'b;S- J.dA )#Ji U;\,
" ...dan perernpuan-perempuan yang hamil, rnaktu 'iddah mereka itu ialah

sampai mereka melahirkankandungannya... " (Ath-Thaliq [55]: a)

Menurut para ulama, ayat ini sebagai 'iddah bagi perempuan yang sedang

hamil, karena ayat pertama tidak bertentangan dengan ayat kedua.

Masa 'lddah bagi Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia

Masa 'Iddahbagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat

bulan sepuluh hari dengan syarat dia tidak hamil. Sebagai dasarnya adalah

firman Allah swt.,

@'g^trr.$L"j-k;,,-;;;5q;J';r;1j"f igdi-lr,
"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan

isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat

bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah l2l: 234)

|ika seorang perempuan ditalak raj'i olehsuaminya, lalu suaminya meninggal

dunia sementara dia masih dalam masa 'iddah, maka perempuan tersebut

' HR Bukhari, kitab"al-Maghhzil'bab"Haddatsani Abdullah bin Muhammad al-lufi;' jilid
V hal: roz. Kilab "ath-Thalhql'bab"ath-Thalhq, ayat +)" iilid VII, hal: z:. Muslim, kitab
" ath-Thalhql'bab"Inqidhh''Iddah al-Mutawaffa'anhd ZawjuhAl' ls6), jilid II, hal: r rzz. Abu
Daud, l<rtab"ath-Thalhq)'bab"fi'Iddah al-Hhmill' [23o6], jilid II, hal: 728. Nasai,l<ttab"ath-
Thalhqi'bab"'Iddah al-Hhmill' [eSr8], jilid VI, hal: rg5. Tirmidzi meriwayatkan dengan
redaksi yang sama, l<ttab" ath-Thalhq)'bab" al-Hdmil al-Mutawaffa hnhd Zawjuhd Tadha'ui
Irr93], jilid III, hal: 489. Ibnu Majah, kitab "ath-Thaldql' bab "al-fldmil al-Mutawaffa
'anhd Zawjuhd| lzozT], jilid I, hal: 69. Al-Muwattha',kitab"ath-Thaldq)'bab"'lddah-al-
Mutawaffa'anhh Zawjuhh)' jllid II, hal: 59o.
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harus menjalani masa 'iddah seperti masa 'iddah perempuan yang suaminya

meninggal dunia. Sebab, pada saat dia sedang menjalani masa 'iddah karena

dicerai suaminya, pada saat itu, status dirinya masih menjadi istri suaminya.

Masa 'lddah bagi Perempuan yang Mengalami lstihidhah

Perempuan yang mengalami istihhdhah' menjalani 'iddah sebagaimana

perempuan yang haid. |ika dia memiliki kebiasaan tersendiri, maka dia harus

memperhatikan kebiasaannya pada saat haid dan suci. |ika sudah lewat tiga

kali haid, maka masa 'iddahnya berakhir. Jika dia haid tidak lagi keluar, maka

masa 'iddahnya adalah selama 3 bulan ro hari.

Hukum 'lddah atas Perkawinan yang Tidak Sah

Seorang laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan secara syubhat,

karena keliru atau tidak sengaja, maka perempuan yang disetubuhinya wajib

menjalani'iddah. Sebab, persetubuhan yang dilakukan secara syrrbhat kedudukan

hukumnya sama dengan persetubuhan yang dilakukan atas dasar akad yang

sah dalam pernikahan yang dapat menetapkan nasab pada keturunannya.

Oleh sebab itu, persetubuhan tersebut sama dengan persetubuhan dalam akad

perkawinan yang sah tentang kewajiban menjalani masa 'iddah. 'Iddah j.rgu

harus dijalani oleh seseorang yang melakukan persetubuhan dari perkawinan

yang batal, jika memang telah terjadi persetubuhan.'

Bagi perempuan yang berzina, dia tidak wajib menjalani masa 'iddah. Sebab,

i ddah merup akan upaya untuk menj aga keturunan, sedangkan orang yang b erzina

tidak dibebani pertalian nasab. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi,

Syaf i dan ats-Tsauri. |uga dikemukakan oleh Abu Bakar dan Umar ra..

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, bagi perempuan yang berzina,

dia wajib menjalani masa 'iddah.Namun yang menjadi masalah adalah, apakah

masa 'iddahyang harus dijalaninya mesti tiga kali haid atau satu kali haid untuk

memastikan dirinya tidak hamil? Dalam masalah ini terdapat dua riwayat dari

Imam Ahmad.

Darah yang keluar dari kemaluannya tidak termasuk darah haid atau nifas, tapi ia keluar
disebabkan karena faktor tertentu seperti sakit ataupun yang lain.
Mazhab Zhahiri berpendapat, "Tidak wajib 'iddah sekalipun telah terjadi persetubuhan
dalam pernikahan yang batal, karena tidak ada dalil berkaitan dengan masalah ini dalam
Al-Qur'an dan Sunnah."
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Perubahan'lddah Haid pada 'lddah dengan Perhitungan Bulan

|ika suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih haid, kemudian
sang suami meninggal dunia, sementara dia masih dalam masa 'iddah; jlka
sebelumnya dia ditalak raj'i, maka perempuan tersebut wajib menjalani masa
'iddah dengan 'iddahkematian suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Sebab,
pada dasarnya dia masih menjadi istri suaminya. Di samping itu, talak raj'itidak
menghapuskan ikatan perkawinan sebagai suami istri. Oleh sebab itu, mereka
masih tetap bisa saling mewarisi jika salah seorang di antara mereka meninggal
dunia terlebih dulu selama masa 'iddah.

fika perempuan tersebut ditalak ba'in, maka masa 'iddahnya mesti
disempurnakan dengan'iddahhaid dan tidak berubah menjadi'iddahkematian
suami. Sebab, di antara ke duanya, tidak lagi ada ikatan suami istri setelah talak
ba'in dijatuhkan. Dan kematian suami terjadi setelah dia tidak lagi menjadi
suaminya. Oleh sebab itu, diantara mereka tidak bisa saling mewarisi, jika salah
seorang dari mereka meninggal pada masa 'iddah,kecuali jika dianggap sebagai

talak orang sakit keras.

Talak yang dilakukan orang yang sedang sakaratul Maut

Thalhq al-Fdr, maksudnya adalah talak ba'in yang dijatuhkan oleh suami
yang sedang sakaratul maut dengan tanpa persetujuan dari istrinya, kemudian
suami meninggal dunia ketika istrinya masih dalam masa 'iddah. Dalam kasus
seperti ini, talakyang dijatuhkan oleh suami bertujuan untukmemutuskan hak
waris istrinya. Oleh sebab itu, Imam Malik berkata, "Dia (istri) tetap berhak
memperoleh hak waris, meskipun suaminya meninggal dunia setelah masa
'iddah berakhir, bahkan sekalipun mantan istrinya menikah dengan laki-laki
lain sekali pun. Hukum seperti ini tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk
menghambat niat buruk suaminya yang ingin menghalangi istrinya agar tidak
memperoleh harta warisan."

Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum dalam kasus
seperti ini'iddahnya berbeda, yaitu dia harus menjalani masa 'iddqhyang paling
lama di antara 'iddah talak atat'iddah atas kematian suami. lika'iddah talak
yang lebih lama, maka 'iddah itulah yang mesti dijalani. llka'iddaft kematian
suami yang lebih lama, maka 'iddah itulah yang mesti dijalani. Artinya, jika
selesainya'iddah tiga kali haid lebih lama daripada empat bulan sepuluh hari,
maka 'iddah itulah yang mesti dijalani. Tapi, jika masa empat bulan sepuluh
hari dinyatakan lebih lama daripada masa tiga kali haid, maka 'iddah inilah
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yang mesti dijalani. Tujuannya adalah agar mantan istrinya tidak terhalang

untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya yang berkeinginan untuk

memutuskan hak waris kepada istrinya.

Abu Yusuf berpendapat, perempuan yang ditalak ketika suaminya sedang

sakaratul maut mesti menjalani masa 'iddah dengan 'iddah talak, sekalipun

masa 'iddah kurang dari empat bulan sepuluh hari.

Imam Syaf i berpendapat dalam salah satu pendapatnya yang lebih kuat

bahwa perempuan yang ditalak suaminya ketika sedang sakaratul maut tidak

berhak mendapatkan harta warisan, sebagaimana perempuan yang dijatuhi talak

bd'in olehsuaminya ketika dalam keadaan sehat. Alasannya adalah, ikatan suami

istri telah berakhir dengan dijatuhkannya talak sebelum kematian suaminya.

Dengan demikian, sebab untuk memperoleh hak waris sudah tidak ada lagi.

Dalam hal ini, tidakadakeharusan alasan sang suami menalakistrinya, apakah

karena motif untuk menghalangi istri menerima harta warisannya. Karena

pada hakikatnya hukum ditetapkan berdasarkan sebab-sebab yang jelas, bukan

berdasarkan pada niat dan tujuan yang masih tersembunyi.

Para ulama sepakat bahwa jika suami yang menalak bL'in istrinya ketika

dia sedang sakit, kemudian istrinya meninggal dunia lebih dahulu, maka suami

tidak memperoleh harta warisan dari istrinya.

Adap un'i d d ah dap at b erub ah dar i'i d d ah haid ke' i d d ah p erhitun gan bul an

bagi perempuan yang mengalami satu kali haid atau dua kali haid, kemudian

haidnya berhenti. Ketika itu, dia wajib menjalani masa 'iddah selama tiga bulan

karena dia tidak mungkin menjalani masa 'iddah haid dengan sempurna yang

disebabkan haidnya terhenti. Yang mungkin untuk dilakukan adalah memulai

masa 'iddah dengan perhitungan bulan dengan sempurna dan 'iddah dengan

perhitungan bulan ini sebagai ganti dari'iddah dengan haid.

Perubah an 'lddah Perhitungan Bulan Meniadi 'lddah Haid

|ika perempuan yang belum balig atau wanita lanjut usia yang sudah

berhenti haidnya menjalani masa 'iddah dengan hitungan bulan, kemudian

darah haidnya keluar, maka dia wajib beralih menjalani masa 'iddah haid. Sebab,

'iddahdengan perhitungan bulan pada dasarnya adalah sebagai ganti atas'iddah

haid. |adi, selama masih mengalami haid, dia tidak boleh menjalani masa 'iddah

dengan perhitungan bulan.

|ika masa 'iddah dengan perhitungan bulan telah berakhir, kemudian dia

mengalami haid, maka dia tidak lagi berkewajiban memulai masa iddahdari awal
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haidnya. Sebab, keadaan yang sedemikian ini terjadi setelah berakhirnya masa

'iddah dengan perhitungan bulan tersebut. Akan tetapi, jika perempuan tersebut

menjalani masa 'iddah haid atau 'iddcah dengan perhitungan bulan, kemudian

diketahui kalau dia hamil dari hasil persetubuhannya dengan suaminya, maka

masa 'iddahnya beralih ke masa 'iddah perempuan yang hamil.

Batas Akhir Masa lddah

fika seorang perempuan hamil, maka masa 'iddah yang harus dijalaninya

adalah sampai janin yang dikandungnya lahir. )ika menjalani 'iddah dengan

perhitungan bulan, maka 'iddah dihitung sejak mulai bercerai' atau setelah

kematian suami hingga genap tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari. |ika
menjalani'iddah haid, maka berakhir setelah menjalani tiga kali haid. Hal ini
dapat diketahui oleh yang bersangkutan.'

Kewaiiban Perempuan Menjalani Masa lddah
di Rumah Suaminya

Perempuan yang menjalani masa 'iddah harus tinggal di rumah suaminya

sampai masa 'iddahnya berakhir. Dia tidak dibolehkan keluar dari rumah

suaminya dan suami juga tidak boleh menyuruhnya keluar dari rumahnya.

|ika talak sudah dijatuhkan dan istrinya tidakberada di rumah suami, maka istri

yang ditalakharus pulang ke rumah suaminya ketika dia telah mengetahuinya.

Allah swt. berfirman,

Menurut Mazhab Malik dan Syaf i, jika talak dijatuhkan pada pertengahan bulan, maka
perempuan yang ditalak menjalanr'iddah pada hari-hari yang tersisa ditambah dua bulan
dilanjutkan pada bulan yang ke tiga, agar genap tiga puluh hari. Abu Hanifah berkata, "Sisa
waktu di bulan pertama mesti dihitung dan memulai'iddah pada bulan ke empat dengan
dihitung berdasarkan hari-hari yang tidak sempat dilakukan pada bulan pertama, apakah
cukup atau kurangi'
Ada sebagian perempuan yang berdusta dan mengaku 'iddahnyabelum habis, dia mengatakan
belum mElihat haid yang ketiga, agar 'iddahnya menjad! Iama dan dapat menerima nafkah
dalam waktu yang lama.lnilah yang menjadikan kaum laki-laki sering mengeluh. Kemudian
keluar undang-undang Mesir No. z5 tahun tgzgyangmengatur perkara ini. Dalam pasal 17

dalam undang-undang ini disebutkan, "Tidak dapatditeriml pelgaduan nafkah perempuan
yang masih dalam maia'iddah sedangkan waktu 'iddah sudah lebih dari satu tahun sejakhari
liilul"t t u" talak]' Dalam penjelasan [asal ini dijelaskan, "Untuk mencegah pengaduan batil
dan berdasarkan pada keterangan dokter bahwa masa kehamilan yang paling lama adalah satu
tahun. Potongan pertama pasal r7 undang-undang ini melarang perempuan vang menjalani
'iddah untuk mengajukan gugatan nafkah 'iddahnyayang telah lervat satu tahun sejak talak
dijatuhkan. Dalam waktu satu tahun itu, seorang perempuan dibenarkan untuk membuat
tuntutan nafkah 'iddah.Ini tidak berarti secara hukum membatasi masa' iddah san , pai sekian
lama, karena masa'iddahyangsebenarnya adalah selama tiga kali haid.
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*"4r':"ifi6';ul'l,XJrQU:#W;cr\H)rs;Siffi

3:!L i\F; # 4b6,,*5ffi L-Gr't; "e; :" 6;? {
O, "ifr, e "'* ;\li;*::;i 6";ifr

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu

ceraikanmerekapadawaktumereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yangwajar) dan

hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. langanlah
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan)

keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terangl. ltulah hukum-

hukum Allah, barangsiapa mengingkari hukum-hukum Allah maka sesungguhnya

dia telahberbuat zalim terhadap dirinya sendiri... " (Ath-ThaIAq [55]: L)

Diriwayatkan dari al-Furaihh binti Malik bin Sinan yang merupakan saudara

perempuan Abu Sa'id al-Khudri, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah

saw. untuk mengemukakan keinginannya kembali kepada keluarganya di Bani

Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa orang hamba sahaya

miliknya yang kabur. Setibanya di perkampungan Tharf al-Qadum (lebih kurang

6 mil dari Madinah), dia berhasil menemui mereka lalu mereka membunuhnya.

Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah saw., 'Apakah aku boleh pulang

ke rumah keluargaku, karena aku tinggal di rumah yang sudah bukan milik
suamiku dan tanpa nafkahl

Al-Fura'iah menceritakan,'Rasulullah saw. bersabda,'Ya, bolehl

A1-Furdiah berkata, 'Lalu aku melangkah hendak keluar. Ketika aku

sampai di sebuah kamar atau di masjid, Rasulullah saw. memanggilku. Aku
pun memenuhi panggilan beliau. Beliau berkata, Apakah sebenarnya yang tadi

engkau katakan ? Aku mengulangi cerita tentang peristiwa suamiku. Beliau

kemudian berkata, 'Tinggallah di rumahmu hingga masa 'iddah yang harus

engkau jalani berakhir.

Al-Fura'iah berkata, 'Lantas aku menjalani masa 'iddah di rumah itu selama

empat bulan sepuluh harii

Al-Furdiah melanjutkan kisahnya, 'Ketika Ustman bin Affan mengutus

orang lain agar datang menghadap kepadaku dan bertanya kepadaku tentang

hal itu, aku lantas menceritakan kepadanya peristiwa tersebut. Beliau pun

mengikutinya dan memutuskan seperti yang pernah diputuskan oleh Rasulullah

' Perbuatan keji yang nyata yaitu yang dilihat oleh keluarga suaminya. |ika itu terjadi, maka
dia boleh diusir dari rumah suaminya.
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saw. dalam masalah ini?" HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi.
Tirmidzi berkata, Hadits ini adalah hadits hasan shahih.

Umar melarang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya keluar dari
rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, ada pengecualian dari
hukum ini, yaitu bagi perempuan pedalaman jika ditinggal mati oleh suaminya. Dia

boleh ikut pergi bersamakeluarganya jika keluarganya memangbiasaberpindah-

pindah tempat tinggal. Meskipun demikian, pendapat ini ditolak oleh Aisyah,

Ibnu Abbas, )arir bin Zaid, al-Hasan, Athal satu riwayat dari Ali dan ]abir.

Aisyah mengemukakan fatwa tentang perempuan yang ditinggal mati
suaminya: Bahwasanya dia boleh keluar pada masa 'iddahnya, bahkan Aisyah
sendiri pernah keluar bersama Ummu Kaltsum, saudara perempuannya, ketika
suami Ummu Kultsum yang bernama Thalhah bin Ubaidillah terbunuh di
Mekah ketika sedang menunaikan ibadah umrah.'

Abdurrazaq berkata, "Ibnu ]uraij telah memberitahukan kepadaku, dia

berkata, Atha'telah memberitahukan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia berkata,
Allah swt. hanya berfirman,"Beriddahlah empat bulan sepuluh hari",Dia tidak
berfirman ," Beriddahlah dengan menetap di dalam rumah suami saja. " Oleh sebab

itu, dia boleh menjalani'iddah di mana saja sesuai yang diinginkannya.":

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Ayat 44 dalam
surah Al-Baqarah ini telah menasakh (menghapus) perintah perempuan agar

menjalani masa 'iddah di rumah suaminya, bahkan seorang perempuan boleh
menjalani masa 'iddah dimana saja. Ayat yang dihapus tersebut adalah, "... dan

tidak disuruh pindah (dari rumahnya)..." (Al-Baqarah [z] : z4o)

Atha' berkata, "Dia boleh menjalani masa 'iddah di rumah suaminya dan
melaksanakan wasiat suaminya, jugu diperbolehkan keluar meninggalkan
rumah suaminya. Allah swt. berfirman,

@ -6 
e {:\q{4;'{r:. \"'Lif; ;:\ r 

-r 
p. . .

" ...Kemudian apabilatelahhabis'iddahnya, makatiada dosabagimu (parawali)

membiarkan mereka berbunt terhadap diri mereka. .." (Al-Baqarahlllz 234)

HR Abu Daud, kitab _"ath-fhal,Qqilb_ab "ft al-Mutwaffa 'anhd Zawjuhh Tantaqill' [4oo,
z7T).Nasai, kltab"ath-Thaldq)'bab"Maqhm al-Mutawaffahnhd ZiwjuhAfi Bfytihdhatta
Tahillal' llszgl,jilid VI, hal: r99. Tirmidzi, kitab"ath-Tllaldq)'bab"tWa Jai,4yia Ta'taddu
al-Mutawaffa'anhh Zawjuhd?" lno4l,jilid III, hal: 499.Imam Tirmidzi berkata, "Hadits
ini adalah hadits hasan shahih." Ibnu Majah, kitab "ath-Thaldql' bab "Ayna Ta'taddu al-
\utt1affa 'a1hQ ZgwjuhL?" _[zo_3r ] , jilid I, hal: 6 5 4- Darim i,l<ttab'" ath-ThalA$' bab " KhurLj
al-Mutawafa'anhd ZawjuhAl' lzzgzl, jilid II, hal: 9o.
H R Ab dur r azzaq dalam Mu sh an n afny a, I t z o 5 4), s an a dny a shahih.
HR Abdurrazzaqdalam Mushannafnya, I r zo5 r ].
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Atha' berkata, "Kemudian turun ayat yangmenerangkan hukum waris, lalu

menghapus masalah tempat tinggal istri setelah ditalak dan dia boleh menjalani

masa 'iddah dimana saja sesuai dengan kehendaknyai"

Beberapa Pandangan Ulama Fikih berkaitan dengan Perempuan
yang Keluar Rumah saat Menialani Masa lddah

Ulama fikih berbeda pendapat berkaitan dengan hukum perempuan yang

keluar rumah selama masih dalam masa 'iddah. Menurut mazhab Hanafi,

perempuan yang ditalak raj'i danditalak ba'intidakboleh keluar dari rumahnya,

baik di siang hari maupun di malam hari. Sedangkan perempuan yang ditinggal

mati oleh suaminya, dia boleh keluar rumah pada waktu siang hari dan pada

awal malam. Tapi dia tidak diperbolehkan menginap di rumah orang lain selain

di rumahnya sendiri.

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan antara dua permasalahan tersebut

adalah perempuan yang ditalak masih dalam tanggungan nafkah suaminya.

Oleh sebab itu, dia tidak boleh keluar rumah, sebagaimana istri. Berbeda

dengan perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, maka dia sudah

tidak mendapat nafkah lagi. Oleh sebab itu, dia mesti keluar pada waktu siang

hari untuk memenuhi kebutuhannya.

Mazhab Hanafi berpandangan, perempuan yang ditalak wajib menjalani

masa 'iddah di rumah yang menjadi tempat tinggalnya ketika terjadi perceraian.

Menurut mereka, jika warisan yang diterima perempuan yang ditinggal mati

suaminya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau dia

diusir keluar oleh ahli waris yang lain, maka dia boleh keluar dari rumah yang

ditinggalinya, karena hal yang sedemikian merupakan \zLLr. Pada dasarnya,

memilih tinggal di rumah mendiang suaminya merupakan suatu ibadah dan

ibadah boleh ditinggalkan jika ada uzur atau alasan tertentu. Jika istri tidak

sanggup mernbayar sewa rumah yang menjadi tempat tinggalnya karena mahal,

dia boleh pindah ke rumah lain yang lebih murah harga sewanya.

Pendapat yang mereka kemukakan menunjukkan bahwa sewa rumah

tersebut menjadi tanggungan perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Tinggal di rumah mendiang suaminya tidak lagi diwajibkan jika tidak mampu

membayar sewanya. Oleh sebab itu, mereka menegaskan bahwa jika perempuan

yang suaminya meninggal dunia memperoleh pembagian harta waris yang

t-
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memadai, dia mesti tetap tinggal di rumah mendiang suaminya. Menurut
pendapat Mazhab Hanafi, perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak lagi

memperoleh hak tempat tinggal, baik dia sedang hamil atau pun tidak,' tapi dia

wajib tetap tinggal di rumah tempat suaminya meninggal dunia, baik di siang

hari maupun malam hari. Hal itu jika rumah yang ditempatinya merupakan

warisan yang diterimanya. Tapi, jika rumah yang dulunya ditempati bersama

suaminya tidak menjadi bagiannya sebagai harta warisan suaminya, maka dia

harus menyewanya.

Mazhab Hambali membolehkan keluar rumah pada waktu siang hari, baik

dia menjalani masa 'iddah karena ditalak atau karena suaminya meninggal

dunia.

Ibnu Qudamah berkata, "Perempuan yang menjalani masa 'iddah

diperbolehkan keluar untuk mencari sesuatu demi memenuhi kebutuhannya,

baik masa 'iddah yang disebabkan talak atau karena suaminya meninggal

dunia.

)abir berkata, "Bibiku dari pihak ibu ditalak tiga kali oleh suaminya lalu dia

keluar rumah untuk memotong kurma miliknya. Ketika itu, dia ditemui seorang

laki-laki dan melarangnya melakukan apa yang sedang dilakukannya. Lantas dia

menceritakan apa yang terjadi kepada Rasulullah saw. Beliau kemudian bersabda,

"Keluarlah untuk memotongkurma milikmu, barangkali engkau ingin bersedekah

dengan kurma itu atau berbuat amal kebaikan'!" HR Nasai dan Abu Daud.

Mujahid berkata, "Beberapa sahabat syahid pada saat perang Uhud.

Kemudian Istri mereka menemui Rasulullah saw. seraya berkata, 'Wahai

Rasulullah, kami merasa takut tinggal sendirian di malam hari, apakah kami

diperbolehkan bermalam di tempat salah seorang di antara kami dan jika pada

pagi hari, kami segera pulang ke rumah kami?' Rasulullah saw. menjawab,
'Engkau boleh berbincang-bincang di rumah dengan salah seorang di antara

kalian. |ika kamu sudah mengantuk dan hendak tidur, hendaknya kembali

oulans ke rumahnva'.,

-

' Menurut Mazhab Hambali, jika perempuan tersebut tidak hamil, maka ia tidak berhak
memperoleh tempat tinggal. Akan tetapi jika ia hamil, maka dalam kasus ini ada dua
riwayat. Imam Syaf i pula memiliki dua pendapat. Dan menurut Imam Malik, perempuan
tersebut tetap memperoleh hak tempat tinggal.

' HR Muslim, l<ttab"ath-Thalhq)'bab"lawhz Khurhj al-Mu'taddah al-Bd'in wa al-Mutawaffa
'anhh Zawjuhhfi an-Nahkr li Hhjatihh)' 5 5, jilid II, hal: r rzr. Abu Daud, l<tab"ath-Thaldq)'
bab"fi al-MabtAtah Takhrujubi an-Nahdrl' lzz97), jilid II, hal: 7zo. Nasai,l<ttab"ath-Thalhq)'
bab"Khurfijal-Mutawaffa'anhdZawjuhdbi an-NahLrl' [355o], jilid VI, hal: zog.Ibnu Majah,
l<ttab" ath-Thalhq)'bab"HalTakhruju al-Mar'ahfi'Iddatihd?" Izo3a], jilid I, hal: 656. Darimi,
lotab"ath-Thalhq)'bab"Khurilj al-Mutawaffa'anhd Zawjuhk| jrlid II, hal: 168.3 HR Baihaki kitab al-'Idad,bab Kaifiyah Sakan al-Muthallaqah wa al-Mutau,affa'anhd, jilid
VII, hal: 436 dan dalam al-Kanz, z8oro, jilid IX, hal:6g+ dinisbatkan kepada Abdurrazzaq.
Al-Albani dalam lrwh' al-Ghalil, jIlidVII, hal: zr r berkata, "Hadits ini dha'if. Dirirvavatkan
oleh Baihaki, jilid VII, hal: 436 menurut riwayat Syaf ii'Al-Albani berkata, "\lenurut
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Bagi perempuan tidak ada tempat lain selain menginap di rumahnya

sendiri, dia tidakboleh keluar malam hari kecuali jika ada keperluan yang sangat

memaksa. Sebab, banyak hal-hal yang tidak dinginkan terjadi pada malam hari.

Tentunya, waktu malam berbeda dengan waktu siang hari yang merupakan

waktu mencari kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan transaksi jual beli dan

melakukan apa saja yang dibutuhkan.

Cara Berkabung Bagi Perempuan yang Menialani Masa'lddah

Bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia, hendaknya dia ikut

berkabung atasnya selama masa 'iddah. Ketentuan ini telah disepakati ulama

flkih.

Bagi perempuan yang ditalak ba'in oleh suaminya, mengenai hukum

berkabung atas meninggalnya mantan suaminya, para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Hanafi berpendapat, dia (perempuan yang ditalak bain, red) wajib

berkabung. Sedangkan menurut mazhab lain, dia tidak wajib berkabung.

Penjelasan mengenai hal ini telah diuraikan dalam bab sebelumnya.'

Nafkah Wanita dalam Masa 'lddah

Pra ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak rai'i masih berhak

mendapat nafkah dan tempat tinggal. Adapun perempuan yang dijatuhi talak

tiga, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, dia masih memiliki

hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana perempuan

(istri) yang ditalak raj'i,karena dia wajib menghabiskan masa 'iddah di rumah

suaminya, sehingga seakan-akan dia ditahan agar tetap bersama suaminya. Oleh

sebab itu, dia wajib memperoleh nafkah. Nafkah ini dianggap sebagai hutang dan

terhitung sejak talak dijatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah istri tidak

' Lihat pembahasan mengenai jenazah.
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hilang hanya dengan keridhaan istrinya atau karena keputusan pihak pengadilan.

Suami dinyatakan bebas dari hutangnya (kewajiban memberi nafkah istri, red)
jika dia sudah menunaikan kewajibannya atau istri telah menyatakan bebas.

Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak
berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana yang disebutkan
dalam hadits Fathimah binti Qais, "Dia telah ditalak tiga kali oleh suaminya.
Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya,

^Ji 
,a; $ A

"Engfiau tidak memiliki hak naftan togi darinya (suaminya)."1

Imam Syaf i dan Imam Malik berkata, "Dia (mantan istri, red) berhak
mendapat tempat tinggal, tapi tidak berhak mendapatkan nafkah, terkecuali
jika dia sedang hamil. Hal ini berdasarkan pada hadits di atas.

Imam Malik berkata, "saya pernah mendengar Ibnu Syihab berkata,
'Perempuanyang ditalaktigakali tidakbolehkeluar dari rumahnya sebelum masa
'iddahnyahabis. Dia tidak berhak mendapat nafkah. Tapi jika dia sedang hamil, dia
berhak mendapatkan nafkah sampai anak yang dikandungnya lahirl' Kemudian
Imam Malik berkata, "Demikianlah pendapat kami dalam masalah inil'

' HRMuslim, kitab "ath-Thalhql'bab"al-MuthallaqahTsalhtsanldNafaqata Lahdl' Irzl, iilid
II, hal: r rr5. Abu Daud, htabsath-Thaldqi'bab"fi'Nafaqah al-Mabtaiai:' lzzaal,'jii{dll,h"l'
7r3. Nasai, l<ttab"ath-Thalhql'bab"lrsdl ar-Raiul ild Zawiatihi bi ath-Thaldal' Iiar8l. iilid
VI, hal: r 5o, kitab " an-Nikhhl'bab" ldzh Isytasliilrat al-Marhh Raiulan fi man'YiihtnuULha,
Hal Yukhbiruhd bi md Ya'lam?l' llz+s),jilid vi, hal: 7 5. Darimi,-kitab-" an-Nikkh," bab " an-
Nahyi'an Khithbah ar-Rajul'alh Khithbah Akhihii [2183], jilid II, hal: 9r.
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' Anak-anak yang masih kecil dan orang yang kurang sehat akalnya berhak mendapatkan
asuhan Adapun anak-anak yang sudah berusia balig, maka tidak lagi mernbutuhkan asuhan;
dia bebas menentukan piliharrapakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. /ika anak-
anakyang berusia balig tersebut adalah laki-laki, dia boleh tinggal sendiri karena dia telah
dianggap mampu untuk mengurus dirinya sendiri tanpa membutuhkan bantuan kedua ibu
bapaknya. Namun dianjurkah agar tidak berpisah dengan ibu bapaknya agar tetap daqat
beibakti kepada mereka. |ika anak-anak yang berusia balig itu adalah perempuan, dia
tidak dibolehkan untuk tinggal sendirian, bahkan bapaknya berhak melarang jika dia ingin
berbuat demikian karena dikhawatirkan dia akan diganggu orang lain hingga mendatangkan
perbuatan yang memalukan bagi diri dan keluarganya. fika dia tidak mempunyai bapak,
maka wali dan keluarganya berhak melarangnya untuk berbuat demikian.

HADHANAH
(PENGASUHAN ANAK)

Defenisi fladhilnah

Hadhdnah berasal dari kata al-hidhn, yaitu bagian yang terletak di
bawah ketik sampai pinggul. Kalimat ;.rt \*-- artinya sesuatu yallg

berada di samping. Kalirnat 4^;2r. -iUl i* artinya burung mengayorni

telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan seorang perernpuan yang

merawat anaknya.

Definisi hadhinah menurut ahli fikih adalah aktifitas merawat anak

yang mash kecil baik laki-laki maupun perempuan', atau anak belum

dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang

terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan

menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya

baik secara jasmani, emotional dan akalnya sampai mereka mampu

berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan metnikul tanggung

jawabnya.
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Hukum mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib. Sebab, denganmembiarkan mereka tanpa ada yang mengurus berarti membiarkannya dalambahaya.

Pengasuhan Anak Merupakan Tanggungiawab Bersama
Pengasuhan anak merupakan hak bagi anak yang masih kec1, karena diamembutuhkan pengawasan, penjagaan, pemeliharaan dari seseorang yangbersedia mendidiknya' orang yang dimaksud di sini adalah ibu. Rasululrah

saw. bersabda,

"Engkau (ibu) tebih berhak terhadapnya (anak).,,,

fika seorang anak berhak untuk mendapatkan perawatan, maka ibulahyang berkewajiban untuk merawatnya jika memang dia memungkinkan untukmelakukan hal tersebut. Hal ini bertujuan agar hak mereka (anak) dapatterpenuhi dan tetap mendapatkan pendidikan.

)ika seorang ibu tidak bersedia merawat anaknya dan anak yang dimaksudmasih memiliki nenek Yangbersedia merawatnra, maka hal untuk merawatnyaadalah neneknya karena dia juga memiliki hak untuk merawat dan mengasuhcucunya.

Beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Islam diMesir menguatkan pendapat ini. pengadilan furja pada tanggal 3 fuli ry33pernah mengeluarkan keputusan sebagai berikut, ,,setiap 
ibu yang mengasuhdan anak yang diasuh mempunyai hak untuk mengasuh. Namun hak anakuntuk diasuh adalah lebih besar daripada ibu yang mengasuh. Meskipun hakibu yang semestinya mengasuh dapat digugurkan, namun hak asuh anak yangmasih kecil tidak dapat digugurkan.,,

Dalam keputusan pengadiran al-'Iyyath pada tanggal 7 oktobe r rgzgdinyatakan, "fika ada orang serain ibu yang dengan senang hati bersediamemberi nafkah anak yang masih menyusui,Laka har seperti ini tetap tidakdapat menggugurkan kewajiban ibu untuk mengasuh anak yang masih menyusuitersebut' Bahkan hak tersebut tetap berada di tangan ibunya dan tidak bolehdigugurkan selama anaktersebut masih menyusui. Hal ini bertujuan agar anak

' HR Abu Daud, kitab "ath-Thardq: bab" Man Ahaqq bi at-warad.?r, [zzz6),;irid II, har: zoz_7o8' Ahmad dalam "al-Musniijtliria-rl, iii, ,ii.ff"1ir,uf;i,.ru,.u ,,rr-t tifoi'iii: bab,,ar_IJm.m
#,'fff::;!," iilid YilI, h.al:'i.-hiil';ffiL-'r,,irni#,;:,i;; "ff ;f,ai,Zt' a t\ratart;, )itid

e .i ";q r>l cil
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tersebut tidak mengalami mudharat seandainya dia dilepaskan dari asuhan

ibunya yang merupakan orang yang paling menyayanginya dan amat sabar

dalam menangani segala permasalahannyal"

lbu Lebih Berhak Mengasuh Anak daripada Ayah

Pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak di pangkuan ayah

ibunya. Sebab, pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya yang dilakukan

dengan baik dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikisnya dengan baik,

juga dapat menjaga jiwanya bersih dan bisa mempersiapkan mentalnya agar

siap menghadapi kehidupannya.

)ika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai

anak, maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah ibu daripada

ayahnya selama tidak ada suatu hal yang mencegahnya untuk merawat dan

mengasuh anaknya' atau karena anak sudah mampu menentukan pilihan,

apakah dia akan ikut ibu atau ayahnya.'

Ibu lebih diutamakan untuk mengasuh dan merawat anak karena dia

lebih berhak untuk mengasuh dan menyusui. Di samping itu, ibu juga lebih

mengetahui bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk anaknya dan

lebih sabar dalam menghadapinya dibanding dengan ayah. Ibu juga mempunyai

waktu lebih dibanding dengan ayah. Dengan alasan inilah, seorang ibu lebih

dikedepankan untuk mengurus dan merawat anak.

Abdullah bin Amr berkata, Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah,

Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku menjadi bejana bagi anak laki-laki

saya ini,lambungku menjadi pelindungnya dan susuku menjadi air minumnya.

Tapi ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya darikul' Rasulullah saw.

lantas beliau bersabda,

--s3!u,*'t;ii1
"Engkautebihberhak rrr^rarp anak itu selama engkaubelum menikah dengan

Abkdm al-Ahwkl asy-Syakhshiyyah, DR. Muhammad Yusuf Musa.
Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agam_a Indonesiapada Pasal
ro6 ayat (r) dlnyatakan: Orangtuibeikewajiban merawatdan mengetnbangkanhartaanaknya
yangbelum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan
itu,i -.rrggadaikannya kecuali kireni keperluan yang mendesak jika kepentingan dan
keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
Ayat (e): Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan
dan kelalaian dari kewajiban teriebut pada ayat (r).
Pengasuh mesti memiliki syarat- syar at hadhdnah dengan sempurna.
Karena tidak membutuhkan asuhan dan bantuan kaum perempuan lagi.
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orang lain'."1 HR Ahmad, Abu Daud, Baihaki dan Hakim. Imam Hakim

menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits shahih.

Yahya bin Sa'id berkata, Saya mendengar Qasim bin Muhammad berkata,

Umar bin Khaththab mempunyai istri dari golongan Anshar yang kemudian

melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ashim bin Umar. Kemudian Umar

menceraikannya:*Pada suatu hari, Umar datang ke Quba' dan tiba-tiba dia

menjumpai puteranya, Ashim, sedang bermain di halaman masjid. Dia lantas

dirangkul dan dinaikkan ke atas untanya dan didudukkan di hadapannya. Nenek

Ashim mengetahui hal itu,lalu dia merebutnya dari Umar sampai pada akhirnya

mereka mengadu kepada Abu Bakar ash-Shiddiq. Umar berkata, 'Ini adalah

anak laki-laki sayal Neneknya berkata, 'Ini cucu sayal Abu Bakar lantas berkata,

)anganlah engkau menghalangi perempuan ini untuk mengasuh anak laki-laki
itul Mendengar itu, Umar setuju dengan keputusan Abu Bakar bahwa anak

laki-laki tersebut mesti berada dalam asuhan neneknya.z": HR Malik dalam

kitab al-Muwaththa'.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini sangat masyhur dan diriwayatkan

melalui beberapa jalur periwayatan, ada yang munqathi' (sanadnya terputus)

dan ada pula yang muttashil (sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah

saw.) yang diterima oleh pada ulama.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Bakar berkata kepada Umar,

Ibu lebih mengasihi, lebih mencintai, lebih menyayangi, lebih mesra, lebih baik

dan lebih sayang kepada anaknya. Karenanya, ibu lebih berhak untuk mengasuh

anaknya selama dia belum menikah dengan orang lain."o

Apa yang dikatakan Abu Bakar tentang sifat-sifat ibu sebagai orang yang

lebih memiliki sifat kasih sayang dan lebih menyayangi merupakan sebab

lebih didahulukannya ibu untuk mengasuh dan merawat anaknya yang masih

kecil.

Llhat takhrry hadits ini sebelumnya.
Pendapat Umar berbeda dengan Abu Bakar, akan tetapi ia tunduk kepada keputusan
pemimpin yang mempunyai wewenang dan kekuasaan hukum. Kemudian ketika Umar
menjadi Khalifah, beliau memutuskan dan berfatwa seperti yang telah difatwakan oleh
Abu Bakar dan tidak mau bertentangan dengan pendapat Abu Bakar, yaitu selama anak
tersebut belum mumayyiz. Demikian juga para sahabat, tidak seorang pun yang menentang
pendapat mereka berdua ini. Demikian keterangan Ibnu Qalyim.
HR Malik dalam al-Muwattha'l<rtab al-Washiyyah,bab"Md IAh fh al-Muhnnats min ar-
Rijhl wa man Ahaqq bt al-Walad, " [6], jilid II, hal: 767. Baihaki, jilid VIII, hal: 5. Namun
al-Qasim ibnu Muhammad tidak pernah bertemu dengan Umar. Oleh sebab itu, al-Albani
mengategorikannya sebagai hadits dha'if dalam al-Irwd',jilid VII, hal:244.
HR Ahmad dalam al-Musnad, jilid II, hal: zo3.
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Urutan Orang yang Memiliki Hak Mengasuh Anak

Jika ibu adalah orang yang paling berhak untuk merawat dan mengasuh

anaknya, maka dalam kaitan ini para ulama kemudian memperhatikan

bahwa kerabat ibu mesti lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam hak

mengasuh dan merawat anak. Urutan orang-orang yang paling berhak untuk

mengasuh dan merawat anak adalah: Ibu, namun jika ada suatu halanganyang

menghalangi untuk didahulukan', maka hak asuh berpindah kepada ibunya

ibu (nenek dari pihak ibu), dan seterusnya hingga ke atas. )ika ternyata ada

suatu halangan, maka berpindah kepada ibunya ayah (nenek dari pihak ayah),

kemudian saudari perempuan kandung ibu, kemudian saudari perempuan ibu

seibu, kemudian saudari perempuan ibu seayah, kemudian anak perempuan

dari saudari perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudari

perempuan seibu, kemudian bibi ibu kandung,lalu bibi ibu dari pihak seibu, lalu

bibi ibu dari pihak bapak, kemudian anak perempuan dari saudari perempuan

ibuyang seayah, kemudian anakperempuan dari saudara laki-laki kandung,lalu

anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, lalu anak perempuan dari saudara

laki-laki seayah. Setelah itu, disusul dengan bibi dari pihak ayah kandung,lalu

bibi dari pihak ayah yang seibu, lalu bibi dari pihak ayahyang seayah. Kemudian

bibi ibu dari pihak ibu, lalu bibi ayah dari pihak ibu, lalu bibi ibu dari pihak

ayah, lalu bibi ayah dari pihak ayah.

Itulah urutan orang-orang yang memiliki hak asuh terhadap seorang anak

dengan lebih mendahulukan saudara/i kandung dari masing-masing keluarga

ibu dan bapak.

Iika anak yang masih kecil tersebut tidak memiliki kerabat sebagaimana

yang telah disebutkan di atas atau memiliki kerabat namun tidak layak untuk

merawatnya, maka hak asuh berpindah kepada kerabat laki-laki dari muhrimnya

berdasarkan pada orang yang berhak mendapatkan harta waris.

Dengan demikian, hak asuh berpindah kepada ayah, ayahnya ayah (kakek

dari pihak ayah), dan seterusnya hingga ke atas. Kemudian saudara laki-laki

ayah yang kandung, kemudian saudara laki-laki ayah seayah, kemudian anak

saudara ayah kandung, kemudian anak saudara ayah yang se ayah, kemudian

paman kandung ayah, kemudian paman kandung ayah yang se ayah, kemudian

paman kandung ayahnya, kemudian paman ayahnya yang se ayah.

|ika pihak laki-laki dari kerabatnya tersebut tidak ada sama sekali atau ada

. Umpamanya karena salah satu syarat-syarat untuk mengasuh tidak terpenuhi sebagaimana
yang akan dilelaskan selanjutnya.
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tapi tidak layak untuk mengasuh, maka hak asuh berpindah kepada kerabat
laki-laki yangbukan hshabah (menurut pembagian harta warisan).

Dengan demikian, hak asuh berpindah kepada kakek dari pihak ibu,
kemudian saudara laki-laki ibu, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki ibu,
kemudian paman dari pihak ayah seibu, kemudian paman dari pihak ibu yang
kandung, lalu paman dari pihak ibu yang seayah, lalu paman dari pihak ibu
yang seibu.

|ika anak yang masih kecil ini tidak mempunyai kerabat sama sekali,

maka pihak pengadilan boleh menetapkan siapa perempuan yang layak untuk
mengasuh dan mengurus pendidikannya.

Susunan urutan orang yang diberi hak untuk mengasuh" sdperti ini dilakukan
untuk memastikan pengasuhan dan pemeliharaan anak kecil tersebut tetap
terjaga. Dan orang yang lebih utama menangani masalah ini adalah kerabatnya.

Meskipun demikian, di antara sesama kerabat ada yang lebih diutamakan antara

satu sama lain.

Terkait dengan masalah ini, para wali mesti diutamakan karena wewenang
mereka untuk memelihara kemaslahatan anak kecil menjadi suatu keutamaan
menurut mereka. |ika para wali ini tidak ada, atau ada tapi ada suatu alasan

yang menghalanginya untuk mendapatkan hak asuh, maka hak asuh berpindah
kepada kerabat lain yang lebih dekat, demikian seterusnya.

Jika tidakmemiliki suatu kerabat purr, maka pengadilan bertanggungjawab

menetapkan siapakah orang yang layak dan pantas mengurus dan menj alankan

hak asuh kepada anak.'

Syarat Pengasuhan Anak

Seorang ibu asuh yang mengurus dan merawat anak kecil yang diasuhnya

disyaratkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam

mengasuh anak. Tentunya, keahlian dan kemampuan tersebut membutuhkan
syarat-syarat tertentu. )ika salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi,
maka seorang ibu asuh tidak dibenarkan meminta haknya untuk mengasuh

dan merawat anak.

' pala_m Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak
Pasal.98 ayat (3) disebutkan: Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat
terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak
mampu.
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Di antara syarat bagi seorang ibu asuh yangdibenarkan untuk mengasuh

anak kecil adalah:

1. Berakal sehat. Seseorang yarlg akalnya tidak sempurna atau gila tidak

diperbolehkan melaksanakan hak asuh. Sebab, kedua orang ini tidak

mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus orang lain. Bagi orang

yang tidak memiliki apa-apa,tentunya dia tidak dapat memberikan sesuatu

kepada orang lain.

2. Sudah dewasa. Bagi anak yangmasih kecil, meskipun dia sudah mumayyiz

masih membutuhkan orang lain yang dapat mengawasinya. Kalau kondisinya

seperti ini, bagaimana mungkin dia akan mengurusi orang lain.

3. Memiliki kemampuan untuk mendidik. Karenanya, orang yang buta, rabun,

mengidap penyakit menular dan mengidap penyakit yang membuat dirinya

tidak mampu untuk mengurus kepentingan anak kecil tidak boleh menj adi

pengasuh; dia juga tidak berusia lanjut sebab dia sendiri membutuhkan

bantuan orang lain; tidak sembrono dan mengabaikan urusan rumah

sehingga dapat merugikan dan mendatangkan mudharat bagi anak kecil

yang diurusnya; tidak tinggal bersama orang mengidap penyakit menular

atau tinggal bersama orang yang memiliki sifat keras kepada anak-anak,

sekalipun memiliki hubungan kerabat dengan anak kecil tersebut. Sebab

sekiranya anak kecil tersebut hidup bersama mereka, tentunya dia tidak

akan mendapati suasana dan lingkungan yangbaik.

4. Memiliki sifat amanah dan bermoral. Sebab, seorang perempuan yang fasik

dan tidakmemiliki sifat amanah dalam mengurus anakkecil, sulitbaginya

untukbertanggung jawab dalam mengurusi anak dengan baik. Lebih dari

itu, anakyangberada dalam asuhannya akan dikhawatirkan akan mewarisi

sifat dan karakternya yang buruk.

Meskipun demikian, Ibnu Qayyim tidak sependapat dengan syarat ini. Dia

berkata, "Menurut pendapat yang benar, seorang pengasuh tidak disyaratkan

memiliki sifat adil, meskipun murid-murid Imam Ahmad, Imam Syaf i
dan ulama lainnya telah mengemukakan syarat demikian. Syarat seperti

ini sangat sulit untuk dipenuhi. Iika seorang pengasuh disyaratkan harus

bersifat adil, tentu banyak anak-anak di dunia ini yang terlantar dan umat

semakin kesulitan. Bahkan sejak kedatangan Islam hingga hari kiamat nanti,

banyak anak-anak nakal dan tidak seorang pun di dunia ini yang bersedia

mengurus mereka, karena mereka yang nakal justru lebih banyak.

Kapan Islam pernah menarik anak dari asuhan orang tuanya atau salah

seorang dari mereka karena durhaka? Kondisi seperti ini tentu memberatkan
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dan menyulitkan. Tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun selama

ini di seluruh negeri dan setiap zaman tidak mesti memiliki syarat adil.

Hal iniberbeda dengan syarat adil dalam masalah wali dalam pernikahan.

Dalam kasus seperti ini, memang demikian yang telah diterapkan sejak

zaman dahulu kala di seluruh negeri dan disepanjang zaman, di berbagai

desa dan kampung, padahal banyak dari para wali nikah adalah orang-orang

fasiq. Bahkan selamanya orang fasiq itu selalu ada di antara manusia.

Rasulullah saw. dan para sahabatnya tidak pernah melarang seorang

fasik untuk mendidik dan mengasuh anaknya atau menikahkan orang

yang berada dalam perwaliannya. Kenyataan yang ada dalam masyarakat

menjadi saksi bahwa seorang laki-laki, biarpun dia fasik, dia tetap berhati-

hati dalam menjaga kehormatan anak perempuannya dan tidak mau

mengabaikannya. Dia juga berusaha untukmemberikan yang terbaikbagi

anak perempuannya. Meskipun terkadang yang terjadi justru sebaliknya.

Akan tetapi, situasi seperti ini sangat sedikit bila dibanding dengan kondisi

yang terjadi sebenarnya.

Islam dalam menangani soal hak asuh cukup memberi dorongan secara

alamiah. )ika orang fasik tidak memiliki hak untuk mengasuh dan hak

menjadi wali nikah, tentu hal yang sedemikian membutuhkan penjelasan

sejak dahulu kepada umat manusia karena itu merupakan perkara yang

penting dan diperhatikan oleh umat manusia untuk diamalkan dan

diterapkan secara turun temurun bila dibandingkan dengan perkara lain.

|ika benar sifat adil menjadi syarat, lantas mengapa syariat Islam memboleh-

kan manusia untuk mengabaikannya dan melaksanakan penerapan yang

bertentangan dengan sifat ini? ]ika fasik dapat menafikan hak untuk
mengasuh anak, tentu orang yang berzina, peminum khamar atau orang

yang berbuat dosa besar harus dipisahkan dari anak-anak mereka yang

masih kecil dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan anak

tersebut kepada orang lain. Wallahu a'lam!'

5. Beragama Islam. Anak-anak Muslim tidak boleh diasuh oleh seorang

pengasuh yang tidak beragama Islam sebab pengasuhan terkait erat

dengan masalah perwalian sementara Allah swt. tidakmembenarkan orang

Mukmin berada di bawah perwalian orang kafir. Allah swt. berfirman,

@ V6A'ei;,!<itfii33*$
".,. dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir

untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (An-NisA' [4]: 141)
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Jadi, hak asuh sama seperti perwalian dalam pernikahan atau harta benda.

Di samping itu, dikhawatirkan anak kecil yang diasuhnya akan dibesarkan

dengan ajaran agama pengasuhnya dan dididik dengan tradisi agamanya,

sehingga sulit bagi seorang anak untuk meninggalkan agamanya di

kemudian hari. Dan hal ini merupakan bahaya terbesar bagi masa depan

seorang anak.

Dalam sebuah hadits dinyatakan,

^)\-;*,- \i ,xtfii ,1 ,*rira i;1 'Jl \ ,;rU\ J;
,/ ^ t I tr; ,|; Js

" setiap anakdilahirkan dalamkeadaanfitrah.Hanyasala,keduaorangtuanyalah

yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi."l

Mazhab Hanafi, Ibnu al-Qasim dari Mazhab Maliki dan Abu Tsaur

berpendapat bahwa hak asuh tetap boleh dilakukan oleh pengasuh kafir

selama si anak kecil tersebut tetap beragama Islam karena pengasuhan

tidaklebih dari sekadar menyusui dan mengurus. Kedua perkara ini dapat

dilakukan oleh perempuan kafir.

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan, Rafi' bin Sinan masuk Islam, akan

tetapi istrinya enggan memelukugu-u Islam. Kemudian Istrinya menemui

Rasulullah saw. dan berkata, 'Ini adalah anak perempuankul Dia telah

dipisah dari menyusui atau hampir tiba masanya untuk dipisahkan dari

menyusui. Rafi'berkata, 'Ini adalah anak perempuankul Rasulullah saw.

lantas berdoa, 'Ya Allah! Berilah anak ini hidayahl Anak perempuan tersebut

lebih cenderung kepada ayahnya, kemudian diambil oleh oyahnya."':

Walaupun Mazhab Hanafi menganggap orang kafir dapat menjalankan hak

asuh, tapi mereka menetapkan syarat-syarat lain, yaitu bukan kafir karena

murtad, karena orang kafir yang disebabkan murtad menurut Mazhab

HR Bukhari kitab "al-land'izl'bab"Mh Qilafi Aulkd al-Musyrikinl' jilid II, hal: rz5l.
Diriwayatkan dengan redaksi yang hampir sama, kit^b " al-land'izl' bab " Idzh Aslama ash'
Shabiyy)' jilid II, hil: r r 8. Kitab "alIQ adri bab" Allah A'lam bi md Kdnfi Ya'malhn|' jilid VIII,
hal:{51.[{uslim,kitab"a/-Qadrl'bab"Ma'naKullMaulttd'{ulad'aldal-Fithrah]'z'3-z4,jllid
IV hal: 2o48. Abu Daud, kitab " as-Sunnahl' bab "fi Dzarari al-Musyrikinl' 47 r4, )ilid V, hal:
86. Tirmidzi secara ringkas dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah, kitab "al- Q adrl' bab " Kull
MaulfidYfilad'alh al-Filhrahl' [ztl81, jilid IV hal q+1. Tirmidzi berkata, Hadits ini adalah
hadits hasanshahih. Malik dalam al-Muwattha'l<ttab" al-land'iz]'bab"[Ami' al-lanh'iz)' l5z)
iilid I, hal: z4r. Ahmad dalam al-Musnad, iilid II, hal: 233, 275,393,4ro-48r.
Ulama telah menganggap hadits ini sebagai hadits dha'if. Ibnu al-Mundzir berkata,
"Boleh jadi Rasulufiah"s"aw mengetahui sebilumnya bahwa anak-anak tersebut pasti ikut
ayahnylkarena doanya yang diklbulkan. Sehingga hal yang sedemikian merrrpakan suatu
keistimewaan baginya'i
HR Abu Daud, kltab " ath-Thaldql' bab " Idzh Aslama Ahad al-Abawyn mah man Yakin al-
Walad?,lzz+4],iilid II, hal 679.Nasai, kltab"ath-Thaldqi'bab"Islam Ahad az-Zawjaynwa
Takhyir al-Waladl' ll+g6l,jilid VI, hal: r85. Ahmad dalam al-Musnad, jilid V hal: +46.
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6.

Hanafi mesti dipenjara, sampai dia mau bertaubat dan kembali pada ajaran
Islam atau mati di dalam penjara. Oleh sebab itu, dia tidak boleh diberi
peluang untuk mengasuh anak kecil. Tapi, jika dia telah bertaubat dan
kembali pada Islam, maka dia boleh untuk mendapat hak asuh.,

Belum menikah. fika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain,
maka hak asuh digugurkan. Terkait dengan masalah ini, ada hadits yang
diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, "seorang wanita berkata, .Wahai

Rasulullah, sesungguhnya perutku menjadi bejana bagi anaklaki-lakiku ini,
lambungku menjadi pelindungnya dan susuku yang menjadi air minumnya.
Tiba-tiba sekarang ayahnya ingin mengambilnya dariku. Rasulullah saw.
kemudian berkata, 'Engkau lebih berhak untuk mengasuhnya selama
engkau belum menikah:" HR Ahmad, Abu Daud, Baihaki dan Hakim.
Imam Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Hukum ini terkait jika si ibu menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi,
jika dia menikah dengan laki-laki yang masih memiliki pertalian keluarga
dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari pihak ayahnya, maka hak
asuh tidak digugurkan darinya. Karena paman masih memiliki hak dalam
masalah asuh, di samping memiliki pertalian kekeluargaan dengan anak
kecil tersebut. Dengan demikian, orang yang mengasuhnya dapat bersikap
menyayangi dan memperhatikan haknya. Lebih dari itu, kerjasam a yang
sempurna antara ibu dengan suami baru untuk menjaga anak kecil tersebut
dapat diwujudkan.

Hal ini berbeda jika suami barunya adalah orang lain. Karena jika laki-
laki lain menikahi ibu anak kecil tersebut, tentunya dia tidak dapat
mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan
baikkarena kondisi seperti itu dapat mengakibatkan suasana yang jauh dari
kasih sayang, kondisi yangtidak mendukung dan keadaan yang tidak dapat
menumbuhkan bakat dan bawaan anak dengan baik. Al-Hasan dan Ibnu
Hazm berpendapat bahwa ibu yang menikah dengan laki-laki manapun
tidak menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya.

Merdeka. Hal ini menjadi syarat untuk mengasuh karena seorang hamba
sahaya disibukkan dengan urusan dan tugas yang dibebankan tuannya,
sehingga kesempatan baginya untuk mengasuh anak kecil sangat terbatas.

Ibnu Qayyim berkata, "syarat merdeka ini pada hakikatnya tidakberdasarkan

7.

' P::IY.":tlg"-l.r,gan hakasuh yang digugurkgl karena adanya suatu sebab. |ika pen.vebab
tersebut tidak ada lagi, maka hak as.uh dapat dikembalikan lagi kepada ibu.' Lihat takhrij hadits yang sama sebelumnya.
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pada dalil yang dapat diterima. Para pengikut ketiga mazhab fikih telah

menetapkan syarat tersebut." Imam Malikberkata berkaitan dengan seorang

laki-laki merdeka yang mempunyai anak dari hamba sahaya perempuan,

"Bagaimanapun juga ibunya lebih berhak untuk mengurus anaknya selama

ibunya tidak dijual. |ika dijual, maka hak asuh berpindah dan ayahnya

adalah orang yang lebih berhak atas hak asuh anaknya. Demikian menurut

pendapat yang kuatl'

tllpah Pengasuhan anak

Upah pengasuhan anak sama seperti upah penyusuan anak. Ibu tidakberhak

menerima upah pengasuhan selama dia masih menjadi istri dari bapak anak

kecil tersebut atau selama masih dalam masa 'iddahnya. Sebab, pada kondisi

seperti ini, dia masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah sebagai istri

atau nafkah selama masa 'iddah. Allah swt. berfirman,

Arli\ffiet;rl)\.$-i16t;r_ebQl;lf ii,'GiLa:;v
@'''' a- 5t^*rt, i;i -4:"#,

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,

yaitu bagi yang ingin ffienyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf' ,1 (Al-Baqarah l2lz 233\.

fika masa 'iddah sudah habis, maka ibu berhak menerima upah pengasuhan

anak sebagaimana dia berhak menerima upah menyusui anak. Allah swt.

berfirman,

@ 6Aau;'*"U6o1?frru
"Tempatkanlah mereka (para isteri) di manakamu bertempat tinggal menurut

kemampuanmu dan janganlah kamu ffienyusahkan mereka untuk menyempitkan

(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil,

mnka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika

mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka

' Ayat ini menjelaskan bahwa ibu tidak berhak menerima upah pengasuhan selama masih
b6rstatus seorang istri dari ayah si anak atau selama dalam masa'iddah.
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upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kqmu (segaln sesuatu) dengan baik;

dan jika kamu menemui kesulitan maka ?erempuan lain bolelt menyusukan (anak

itu) untuknya." (Ath-ThalAq [65]: 6)

Perempuan selain ibu dibolehkan menerima upah pengasuhan sejak awal

dia mengasuh, sebagaimana perempuan yang biasa mengambil upah untuk
menyusukan anak kecil.

Di samping kewajiban memberi upah penyusuan dan pengasuhan atas

anaknya, ayah juga wajib membayar sewa rumah atau perlengkapannya seandai-

nya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat untuk mengasuh anak

kecilnya. Ayah jugaberkewajiban membayar ga)\pembantu rumah tangga atau

menyediakan pembantu jika si ibu membutuhkannya dan si ayah memiliki

kemampuan untuk itu dan tergolong orang kaya. Hal ini belum termasuk dana

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum,

tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang dibutuhkan

oleh anak-anak. Seluruh biaya yang dibutuhkan anak wajib dikeluarkan pada

saat ibu pengasuh mulai menjalankan tugasnya. Biaya ini menjadi hutang dan

tanggungjawab yang ditanggung oleh ayah dan ia dinyatakan bebas dari beban

tersebut jika sudah dibayar atau dibebaskan.'

Hukum Mengasuh Anak dengan Sukarela

)ika di antara kerabat anak kecil itu ada orang yang layak mengasuhnya

dan bersedia melakukannya secara sukarela, sedangkan ibunya sendiri enggan

mengasuhnya kecuali jika dia dibayar, maka jika ayahnya memiliki kemampuan

untuk membayar, dia boleh memaksa ibunya untuk mengasuhnya disertai

dengan membayar upah kepadanya dan tidakboleh menyerahkan anaknya agar

diasuh oleh kerabatnya yang bersedia mengasuhnya secara sukarela. Sehingga

anak tersebut tetap berada dalam asuhan ibunya karena anak yang diasuh

oleh ibunya lebih baik baginya, jika ayahnya mampu membayar upah untuk
ibunya. )ika ayahnya tidak memiliki kemampuan yang cukup, dalam kondisi

seperti ini, dia boleh menyerahkan anaknya kepada kerabat perempuan yang

bersedia mengasuhnya secara sukarela, dengan syarat perempuan yang akan

mengasuhnya masih dari kerabat anak kecil. Di samping itu, dia dianggap layak

dan bisa mengasuhnya.

' Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal ro4 ayat
(r) dinyatakan: Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.
Apabila ayahya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang
yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
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Ketentuan ini berlaku j ika kewaj ib an memb eri nafkah b erada p ada tanggung

jawab ayahnya. Jika si anak mempunyai harta yang cukup untuk dijadikan

sebagai nafkahnya, maka anak dialah yang membayar kepada pengasuhnya

yang bersedia melakukannya secara sukarela untuk menjaga hartanya, di

samping karena ada salah seorang kerabatnyayarLgbersedia menjaganya dan

mengasuhnya.

Apabila ayahnya tidak memiliki harta dan anak kecil tersebut juga tidak

mempunyai harta, sedangkan ibunya enggan mengasuhnya kecuali jika dia

dibayar dan tidak seorang pun dari kerabatnya yang mau mengasuhnya

secara sukarela, maka ibunya mesti dipaksa untuk mengasuhnya. Sedangkan

pembayaran upahnya menjadi hutangyang wajib dibayar oleh si ayah dan

pembayaran itu tidak dapat digugurkan kecuali setelah dibayar atau ibu

membebaskan.

Batas Akhir Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak berakhir ketika si anak sudah tidak lagi membutuhkan

perawatan seorang perempuan, sudah berusia mumayyizdan sudah dapat mengurus

dirinya sendiri. Di samping itu, si anakjuga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

sendiri, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri dan mandi sendiri.

Pada dasarnya permasalahan pengasuhan anak tidak memiliki batasan

tertentu. Namun yang mesti menjadi ukuran dalam masalah ini adalah usia

mumayyiz dan kemampuan anak untuk hidup mandiri. |ika si anak telah

mencapai usia mumayyiz, tidak lagi membutuhkan perawatan dari seorang

perempuan (pengasuh, red) dan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya

sendiri, maka pengasuhannya sudah dianggap berakhir.

Ketetapan fatwa dalam Mazhab Hanafi dan mazhab yang lain menegaskan

bahwa masa pengasuhan berakhir jika seorang si anak telah berusia tujuh tahun

pada anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak Perempuan. Ketepatan usia

lebih pada anak perempuan diharapkan agar dia dapat mencontoh kebiasaan

yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan pada umumnya, termasuk ibu

asuhnya.

Dalam undang-undang Mesir No. z5 tahun rg29 pasal zo telah dinyatakan

batasan umur pengasuhan sebagai berikut, "Hakim berhak membenarkan

perempuan yang mengasuh anak laki-laki sampai usia tujuh hingga usia sembilan

tahun dan anak perempuan sampai usia sembilan hingga sebelas tahun, jika

kebutuhan si anak memang demikian. Menentukan batasan waktu pengasuhan
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bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang masih kecil diserahkan kepada
keputusan hakim."

Undang-undang terkait dengan pasal ini kemudian dijelaskan bahwa praktik
yang berlaku hingga saat sekarang adalah hak pengasuhan berakhir ketika usia
anak laki-laki telah mencapai umur tujuh tahun dan sembilan tahun bagi anak
perempuan. Hal ini berdasarkan pada pengalaman bahwa anak laki-laki dan

Perempuan yang masih dalam usia-usia tersebut masih sangat membutuhkan
asuhan orang lain. Nasib mereka akan menjadi amat berbahaya jika mereka dalam
usia-usia seperti ini diserahkan kepada perempuan lain, terlebih tagi jika ayahnya

telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bukan ibu si anak. Oleh sebab

itu, banyakpengaduan dan keluhan yang diajukan oleh perempuan karena anak
mereka dijauhkan dari diri mereka pada masa usia anak-anak dengan menjadikan
Mazhab Hanafi sebagai dasar dalam masalah ini; anak laki-laki yang masih kecil
boleh diserahkan kepada ayahnya jika dia tidaklagi membutuhkan perawatan dari
seorang Perempuan, dan anak perempuan yang masih kecil juga boleh diserahkan
kepada ayahnya jika dia sudah mencapai usia batig yaitu sembilan tahun. Paling
tidak, (dengan adanya aturan mengenai batas akhir pengasuhan yang diambil
oleh pihak pengadilan) keluhan dan pengaduan tersebut dapat dikurangi.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang batasan usia bagi anak kecil laki-
laki yang tidak lagi membutuhkan pengasuhan. Sebagian mereka menetapkan
usia tujuh tahun. Sebagian yang lain menetapkan usia sembilan tahun. Ada juga

yang menetapkan usia balig (bagi perempuan) yaitu sembilan tahun, sedangkan

ulama yang lain ada juga yang menetapkan usia sebelas tahun.

Menurut Departemen Agama Mesir, kemaslahatan mesti dijadikan
sebagai pertimbangan dan tolak ukur bagi seorang hakim untuk secara bebas
menetapkan nasib serta kepentingan anak laki-laki yang masih kecil setelah

berusia tujuh tahun dan anakperempuan kecil setelah usia sembilan tahun. |ika
ternyata hakim menganggap bahwa kemaslahatan bagi anak-anak ini adalah
tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka dia dibolehkan memutuskan
hingga usia sembilan tahun bagi anak laki-laki dan sebelas tahun bagi anak
perempuan. Akan tetapi, jika hakim menganggap bahwa kemaslahatan anak-
anak ini menghendaki hal lain, maka dia boleh memutuskan untuk menyerahkan
anak-anak tersebut kepada perempuan lain. .Lihat dalam Undang-Undang
Perkawinan Mesir pasal zo No. z5 tahun L929'

' Lit*t ..d*g-undang perkawinan Mesir bagian pertama dari pasal ry5 ),angkemudian
menjadi ketetapan hukum pada pasal zo yaigkita temukan sekarang. Pada blgian kedua
dinyatakan plhwa pengasuhan terus berlanjui menurut kemauan seseorang iikipengasuh
tersebut adalah ibunya sendiri hingga mencaiai usia sebelas tahun bagi anak liki lakj din tiga
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Undang-Undang Pengasuhan Anak di Sudan

DR. Mohamed Yusuf Musa menegaskan bahwa penerapan undang-undang

pengasuhan di pengadilan agama Islam Sudan mengikuti tradisi bahwa masa

pengasuhan berakhir jika usia anak laki-laki telah mencapai usia tujuh tahun

dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Ketetapan ini terus diterapkan hingga

penyusunan undang-undang baru Sudan No. 34 tanggal: rz Desember t932.

Dalam pasal pertama disebutkan, "Hakim berhakmengizinkan perempuan

menangani pengasuhan bagi anaklaki-laki setelah berumur tujuh tahun hingga

usia balig dan bagi anak perempuan setelah berumur sembilan tahun hingga

masa menikah. Ini dilakukan jika kepentingan dan kemaslahatan kedua anak-

anak laki-laki dan perempuan tersebut memang mesti demikian. Sementara

itu, ayah dan seluruh walinya berhak mengunjungi, mendidik dan memberikan

pengajaran kepada anak yang dirawat ibu asuhnya tersebut."

Kemudian dalam pasal kedua dijelaskan, "Tidak ada upah bagi perempuan

asuh jika si anak telah berumur tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan

tahun bagi anak perempuan."

Dalam pasal ketiga disebutkan, ")ika ayah mengawinkan anakperempuan

yang diasuhkan dengan tujuan untuk mengakhiri masa pengasuhan, maka

pengasuhan tidak dapat digugurkan disebabkan perkawinan tersebut, sampai

dia mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiril'

Jika kita menilik kembali selebaran No. r8/6lr94z yang dikeluarkan di

Kharthum pada tanggal 5 Desemb er rg42,maka kita akan mendapati penjelasan

pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Kesimpulan dari penjelasan tersebut

adalah:

Peraturan hukum syariat Islam No. 34 menambahkan bahwa masa pengasuh-

an_bagi anak laki-laki adalah hingga usia balig dan bagi anak Perempuan hingga

dia menikah dan digauli oleh suaminya. Ini berbeda dengan yang diketahui

dalam Mazhab Hanafi. Ini merupakan kondisi khusus yang terdapat pada

peraturan ini disamping berbeda dengan Mazhab Hanafi, karena mengikuti

Mazhab Maliki.

b.t.r t"h"" bagi anak perempuan. Hakim boleh T-e.mp_e-rplnjang 
jangka waktu terseb.ut jika

yang menjadi p"engasuh adalah neneknya dari pihak ibu, Hakim juga dibenarkan mengekalkan

lnaf kecii baii< lafi-laki maupun pereinpuan agar tetap bersama ibunya atau neneknya dari
pihak ibu hingga usia lima beias tihun. Kami yikin bahwa kemaslahatan terletak pada.pasal
'zo dari undan"g"-undang No. z5 hingga No. z9 dan inilah un_dang-undang yan-g-dipraktikkan
sehinssa saat i'ni. Ahkim al-Ahwdt"a1-Syakhshiyyah,DR.Muhammad Yusuf Musa, hal: 4r6'
Dalari"Kompilasi Hukum Islam padi bab XiV tentang Pemeliharaan Anak Pasal ro5
menentukan'batas anak mumayyiz adalah ketika berusia rz tahun, baik anak laki-laki
maupun peremPuan
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Jelaslah bahwa kondisi tersebut bersifat pengecualian, untuk melaksanakan-

nya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Hakim tidak boleh memperpanjang masa pengasuhan kecuali jika ibu
' pengasuh mengajukan permohonan kepada pengadilan agar memberikan

izin supaya anak asuhnya tetap berada dalam asuhannya, demi kemaslahatan

si anak dengan mengemukakan alasan atau karena adanya keberatan untuk
menyerahkan anak asuh kepada ahli waris hshabah disebabkan alasan

kemaslahatan tersebut.

fika pihak ashabah tidak setuju bahwa anak asuh tetap terus berada

dalam pengasuhan, maka ibu asuh mesti mengajukan alasan-alasannya

atau pengadilan dapat mengajukan pertimbangannya demi kemaslahatan

anak laki-laki ataupun anak perempuan, apakah dia mesti tetap berada di
bawah ibu asuhnya atau diserahkan kepada keluarga 'ashabahnya.

fika ibu asuh tidak dapat mengajukan alasan-alasan atau dapat mengemuka-

kan alasan, tapi tidak meyakinkan dan pengadilan tidak melihat adanya

kemaslahatan bagi anak asuh jika dia tetap berada di bawah asuhan ibu
asuhnya, maka pengadilan meminta keluarga hshabah agar bersumpah

kepada ibu asuh untuk menuntut anak asuh tersebut. fika keluarga ashabah

mau bersumpah dengan menyatakan bahwa kemaslahatan anak asuh tidak
lagi membutuhkannya tetap terus berada di bawah asuhan ibu asuh, maka

pengadilan boleh menyerahkan anak asuh kepada keluarga 'ashabahnya.

Akan tetapi, jika keluarga hshabah enggan bersumpah, maka pengadilan

berhak menolak tuntutannya.

2. ]ika ibu asuh tidak menolak penyerahan anak asuh kepada keluarga

ashabahnya atau dia tidak hadir di persidangan, maka pengadilan wajib

melaksanakan hukum-hukum Mazhab Hanafi dan menyerahkan anak

asuh yang telah melewati usia pengasuhannya kepada keluarga hshabahnya

selama dia mampu dan layak berbuat demikian. Dan keluarga 'ashabah

tidak perlu diminta mengajukan bukti bahwa kepentingan anak asuh

memang mesti demikian.

3. |ika ibu asuh tidak ada ketika diminta agar menyerahkan anak asuh, maka

dia berhak mengajukan penolakan di hadapan pengadilan dan memohon

agar anak asuh tetap berada di bawah asuhannya. Dan pengadilan mesti

berpegang pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan ketika ibu asuh

hadir.

4. Jika pengadilan telah menetapkan bahwa anak asuh tidak lagi membutuhkan

asuhan perempuan karena kemaslahatannya memang demikian, akan tetapi
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dikemudian hari ternyata kemaslahatannya berubah, maka ibu asuh boleh

mengajukan gugatan dan tuntutan di hadapan pengadilan setelah terbukti
bahwa anak asuh yang sudah berada di bawah asuhan orang tuanya ternyata

tidak terawat dengan baik, agar pengadilan menyatakan penarikan kembali

dan menyerahkan anak asuh kepada keluarga hshabah.'

Memberi Pilihan Kepada Anak
setelah Masa Pengasuhan Berakhir

)ika anak laki-laki telah berumur tujuh tahun atau telah mumayyiz dan

masa pengasuhan telah berakhir, dan jika ayah dan ibunya sepakat untuk

menempatkannya pada salah seorang dari mereka berdua, maka kesepakatan itu

dianggap sah. Thpi jika merekaberbeda pendapat dan terjadi perebutan, maka si

anakberhak untukmenentukan pilihannya sendiri'apakah dia ikut ayahnya atau

bersama ibunya. )ika si anaktelah menentukan pilihan, maka orangyang dipilih

si anak yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Sebagai dasarnya adalah hadits

yang diriwayatkan Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang perempuan menemui

Rasulullah saw. lalu berkata, 'Wahai Rasulullah. Sesungguhnya suamiku mau

membawa anakku pergi padahal dialah yang selalu membantu mengambilkan

air untukku dari kendi Abu 'Inabah3 dan keberadaannya amat bermanfaat

bagiku. Rasulullah saw. kemudian bersabda,'Ini adalah ayahmu dan ini adalah

ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukail Anak itu kemudian memilih ibunya,

kemudian ibunya pergi membawa anaknya itu."4 HR Abu Daud.

Umar, Ali dan Syuraih telah memutuskan seperti itu. Demikian jrga

menurut mazhab Syaf i'i dan Mazhab Hambali. Jika si anak memilih kedua orang

tuanya atau tidak memilih sama sekali, maka mesti dibuat undian dan siapa satu

yang memperoleh undian, maka dialah yang berhak menjaga anaknya.

Abkhm al-Ahwdl al-Syakhshiyyah fi al-Fikih, DR. Muhammad Yusuf Musa, hal: s16 dan
seterusnya.
Syarat anak laki-laki yang diberi hak untuk membuat pilihan adalah: Pertama, adanya
pLrtikaian dan perebuiun fii antara orang-orangyang m.*iliki hak mengasuh. Kedua, tid;k
ada gangguan akal pada anak tersebut. )ika ada gangguan pada akalnya, maka ibunya yang
lebili beihak untuk menjaganya, sekalipun sudah berusia dewasa dan balig karena dalam
kondisi seperti itu, si anik?ia'nggap misih kecil, sedangkan ibunya lebih sayang dan lebih
mampu mengurus kepentingannya daripada ayahnya, sama seperti ketika dia masih kecil.
Sumur Abu'lnabah memiliki iarak iauh r mil dari kota Madinah.
HR Abu Daud, k\tab"ath-lhdlaq)'bab"Man Abaqqbi al-Walad?l' lzzzl)jilid II, hal: 7o8-
7o9. Nasai, kitab" ath-Thaldq)' bab" Isldm Abad az-Zawjayn wa Takhytr al-Waladl' Llqg6),
jilid VI, hal: r85. Tirmidzi secara ringkas kitab "a/-Abkdml'bab'f Takhyir al-Ghuldm
'baina Abawaihiidzk lftaraqdl' blsll.firmidzi berkata, Hadits inihasan dan shahih'ijilid
III, hal: 629. Ibnu Majah secara ringkas kitab al-Abkdm,bab "Takhyir ash-Shabiyy bayna
Abawaihil' lzzsr), iilid II, hal:787-788.
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Abu Hanifah berkata, 'Ayah lebih berhak terhadap anaknya. Memberikan

pilihan kepada anak adalah perbuatan tidak benar, karena dia belum dapat berbicara

dan belum mengetahui mana yang lebih baik baginya. Barangkali ia memilih

orang yang suka bermain dengannya, tidak mendidiknya dan mau memenuhi

segala kemauannya, sehingga si anak yang belum dewasa itu akan terjerumus pada

kerusakan karena anak-anak yang belum balig tidak mampu memilih dengan baik,

sebagaimana anak-anak yang masih di bawah usia tujuh tahunl'

Imam Malik berkata, "Ibu lebih berhak terhadap anaknya sampai giginya

tumbuh." Hal ini berkaitan dengan anak laki-laki. Adapun anak perempuan,

dia mesti membuat pilihan sendiri, sebagaimana halnya dengan anak laki-laki
menurut pendapat Imam Syaf i.

Abu Hanifah berkata, "Ibu lebih berhak terhadap anak perempuan sampai

dia menikah atau dewasa."

Imam Malik berkata, "Ibu lebih berhak terhadap anak perempuan sampai

dia menikah dan disetubuhi suaminya."

Dalam pandangan Mazhab Hambali, ayahlah yang lebih berhak terhadap

anak perempuannya tanpa dia harus diperintah menentukan pilihan jika dia

sudah berumur sembilan tahun. Dan ibu lebih berhak terhadapnya sampai dia

berumur sembilan tahun.

Dalam syariat Islam sendiri tidak ada sama sekali dalil secara umum

tentang siapa yang lebih diutamakan antara ibu atau ayah dan memerintahkan
anak memilih apakah mengikuti ibu atau ayahnya. Para ulama sepakat bahwa

memang tidak ada ketetapan memilih salah satu antara ibu atau ayahnya.

Bahkan tidak ada nash yang menegaskan mengutamakan salah satu dari ibu
ayah yang lebih saleh, adil, berakhlak mulia daripada salah seorang ibu ayah

yang berkelakuan jahat dan gemar melakukan perbuatan sia-sia. Yang menjadi

dasar dalam masalah pengasuhan adalah kesanggupan dan kemampuan untuk
menjaga dan merawat anak.

)ika seorang ayah gemar mengabaikan kepentingan anak, tidak mampu

mengurusnya atau tidak disukai anak, sedangkan ibu sebaliknya, maka ibu

lebih berhak mengasuh anaknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu

Qayyim dengan berkata, 'Ada sebagian ulama yang mengutamakan dengan cara

membuat pilihan kepada anak, dengan cara mengundi atau dengan kemauannya

sendiri, namun kami lebih mengutamakan orang tua yang dapat melaksanakan

kemaslahatan anak dengan baikl'

|ika ibu lebih mampu menjaga dan menyenangkan anak daripada avah,

Taia k- 155



maka ibu mesti lebih diutamakan tanpa perlu mengundi dan memerintahkan

anak untuk membuat pilihan, mengingat si anak kecil akalnya masih lemah

dan banyak dipengaruhi oleh bujukan dan permainan.

Jika si anak memilih dengan bantuan orang lain, maka pilihannya itu tidak

dapat diterima, selama masih si anak masih bisa menentukan pilihan yang

terbaik baginya.

Rasulullah saw. bersabda,

,*t-aar G W fi")) ,;rl 6} tb #';'-t),c;:i ;x2lq j;f
!-. -. \ / , . 

z' 
"Prrintqhkanlah anakmu melaksanakan shalat ketika berumur tujuh tahun,

pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun dan

p is ahkanlah temp at tidur rnereka. " 1

Allah swt. berfirman,

@';\4G 3si\1;3i su t}*',uV KAfrr:'\}:( u"ii $6
"Hai orang-lrang yang berimqn, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.. . " (At-Tahrim [66]: 6)

Al-Hasan berkata, 'Ajarilah anak-anakmu, didik dan berilah mereka

pemahaman dalam persoalan agamal'

Jika ibu memasukkan anaknya ke sekolah dan mengajarkannya Al-Qur'an

sedangkan si anak lebih memilih untuk bermain dan bergaul dengan sesama

temannya dan hal Eni didukung oleh ayahnya, maka ibu lebih berhak untuk

mengasuh anaknya dengan tanpa perlu memerintahkan si anak menentukan

pilihannya atau mengundi. Hal yang sama berlaku untuk sebaliknya.

|ika salah seorang dari ibu atau ayah melalaikan perintah Allah swt. dan

rasul-Nya, enggan memberi pendidikan kepadanya dan menelantarkannya,

sedangkan yang lain lebih memperhatikan anaknya, tentu dia lebih berhak dan

lebih diutamakan untuk mengasuh anaknya.

Ibnu Qayyim berkata, "Saya pernah mendengar guruku (Ibnu Taimiyyah,

red) menceritakan bahwa ada orang tua yang memperebutkan anaknya yang

masih kecil di pengadilan. Si anak kemudian disuruh untuk menentukan pilihan,

apakah dia memilih ibu atau ayahnya. Ketika si anak menentukan pilihannya

pada ayahnya, sang ibu berkata kepada hakim,'Coba tuan bertanya, mengaPa

dia memilih ayahnya?" Hakim pun bertanya kepada si anak dan dia menjawab,

'Ibu saya setiap hari menyuruhku untuk belajar mengaji dan guru yang

' Lihat takhrij hadits ini sebelumnya.
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mengaiariku mengaji sering memukulku, sedangkan ayahku membiarkanku

bermain dengan teman-temankul Setelah mendengar jawaban si anak, hakim

kemudian memutuskan bahwa ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak

tersebut. Hakim berkata,'Engkau lebih berhak terhadapnya'.

Ibnu Qayyim berkata, "Guru kami (Ibnu Taimiyyah, red) selanjutnya

berkata, Apabila salah seorang dari orangtua membiarkan anaknya tidakbelajar

dan tidakmemerintahkannya melakukan kewajiban agamanya, berarti dia telah

berbuat maksiat dan tidak berhak menjadi wali terhadap anaknya. Bahkan setiap

orang yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali terhadap orang yang

berada di bawah perwaliannya, dia tidak berhak menjadi wali bagi mereka.

Wali seperti ini mesti dicabut hak perwaliannya dan diserahkan kepada

orang yangdapat melakukan kewajiban tersebut atau diserahkan kepada orang

yang dapat melakukan kewajiban tersebut. Karena tujuan utama perwalian adalah

melaksanakan ibadah kepada Allah swt. dan rasul-Nya sebaik mungkin?'

Anak yang diasuh secara Bersamaan

Menurut Mazhab Syaf i, jika seorang anak laki-laki memilih (tinggal

bersama) ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya di malam hari dan

ayahnya boleh menjemputnya di siang hari untuk belajar atau bekerja. Hal ini
diharapkan dapat membahagiakan sang anakyang dalam hal ini telah dijelaskan

pada bagian sebelumnya.

]ika anak laki-laki memilih ayahnya, dia bisa tinggal bersamanya pada

malam atau siang hari. Ayahnya tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi

ibunya. Sebab, dengan melarang si anak mengunjungi ibunya, berarti dia

mendorong anaknya sendiri untukberbuat durhaka dan memutuskan hubungan

silaturrahim dengan ibunya.

|ika si anak sakit, ibunya yang berhak untuk merawatnya, karena ketika

dia sakit, dia dianggap seperti anak kecil yang membutuhkan orang lain untuk
mengurus dirinya. Oleh sebab itu, ibunya lebih berhak untuk mengurusnya.

Jika si anak seorang perempuan, dan dia memilih salah seorang dari ibu dan

ayahnya, maka dia dapat tinggal bersama ayahnya siang dan malam. Ayahnya

tidak boleh melarang ibunya untuk mengunjungi anaknya namun tidak boleh

mengunjunginya dalam waktu yang lama' karena suami istri yang telah bercerai

' fika anak-anak perempuan ingin berkunjung ke rumah ibunya yang telah cerai dengan
ayahnya, biasanya ia diantar oleh ayahnya. Demikian juga sebaliknya. Kedua orang tuanya
yang telah bercerai ini bukan muhrim lagi, sehingga dilarang untuk bertemu dali.m rvaktu
lama tanpa ada keperluan yang sangat penting.
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dilarang tinggal dalam waktu yang lama di rumah salah satu dari mereka.

]ika si anak yang berjenis kelamin perempuan sedang sakit, maka ibunya

yang lebih berhak untuk merawatnya di rumahnya sendiri. Jika salah seorang

dari ibu atau ayahnya sakit, sedangkan si anak berada di rumah orang tua yang

lain, maka dia tidak boleh dilarang untuk menjenguknya dan menghadirinya

ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, sebagaimana dalil yang telah

dikemukakan.

|ika si anak memilih tinggal dengan salah satu dari kedua orang tuanya,

maka dia diperbolehkan tinggal bersamanya. Dan jika di kemudian hari dia

berkeinginan untuk tinggal bersama orang tuanya yang lain, maka si anak juga

diberi kesempatan untuk tinggal bersama orang yangdiinginkannya. |ika pada

suatu ketika si anak berkunjung kepada salah satu dari kedua orang tuanya,

lalu dia memilih kembali tinggal pada orangyang telah ditentukan sebelumnya,

hal itu juga diserahkan sepenuhnya kepada si anak karena pada dasarnya dia

bebas menentukan pilihannya. |adi, dalam masalah ini, anak diberi kesempatan

untuk tinggal dengan orang tua yang dipilihnya sesuai dengan kemauannya,

sama seperti dia memilih tempat untuk makan dan minum.'

Hukum Membawa Anak Pindah

Ibnu Qayyim berkata, ")ika salah satu dari kedua orang tua si anak pergi

untuk suatu keperluan, tapi kemudian dia kembali, sedangkan yang lain tetap

tinggal di tempat barunya, maka orang tua yang menetap lebih berhak terhadap

anaknya. Hal ini disebabkan orang yang bepergian dengan membawa anak kecil,

terlebih lagi anak-anak yang masih menyusui membahayakan dan merugikan

kepentingan si anak dan menelantarkannya. Bepergian yang dimaksud meliputi

semua jenis bepergian tanpa mengecualikan jenis dan keperluan.bepergian

seperti menunaikan ibadah haji atau untuk keperluan yang lain.

]ika salah satu dari kedua orang tua pindah ke daerah lain untuk menetap

di tempat tersebut, sedangkan daerah baru tersebut dan perjalanannya tidak

aman, atau ada salah satu dari mereka tidak aman, maka pihak yang menetap

lebih berhak terhadap anak tersebut. Thpi, kalau daerah baru dan perjalanan

yang dimaksud aman, maka dalam kondisi seperti ini ada dua pendapat yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad ra.

' Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XIV Pasal ro5 poin (b)_djsebutkan: Pemeliharaan
anak yang sudah mumayyiz (telah berumur rz tahun) diserahkan kepada.anak untuk
memiiih f,i antara ayah itiuibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
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Pertama, pengasuhan menjadi hak ayah agar lebih memungkinkan untuk
diasuh, diajar dan dididik. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam

Syaf i dan Syuraih.

Kedua, yang lebih berhak adalah ibu. Namun dalam masalah sini ada

pendapat ketiga yang mengatakan bahwa jika yang pindah adalah ayah, maka ibu

lebih berhak untuk mengasuh anak. )ika ibu yang pindah dan perpindahannya

ke suatu tempat yang dahulu adalah tempat mereka melangsungkan akad nikah,

maka dia lebih berhak atas diri si anak. Akan tetapi, jika dia pindah ke tempat

lain, maka ayah lebih berhak terhadap anak. Pendapat ini dikemukakan oleh

Abu Hanifah.

Para ulama mengemukakan pendapat lain dari Abu Hanifah bahwa jika

ibu pindah dari kota ke desa, maka ayah lebih berhak terhadap si anak, dan jika
pindah dari kota ke kota, maka ayah juga lebih berhak terhadap si anak.

Apa yang dikemukakan para ulama di atas hanya sebatas hanya pendapat dan

tidak disertai dengan dalil. Pendapat yang paling baik adalah mempertimbangkan

hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi si anak, apakah si anak tetap tinggal

bersama orangtuanya yang menetap atau ikut pindah bersama orangtuanya

yang pindah.

Hal ini dapat dilakukan selama salah seorang dari kedua orang tua yang

akan pindah tidakbertujuan merugikan yang lain dan menjauhkan anak darinya.

)ika ternyata bertujuan demikian, maka anak tidak wajib mengikutinya. Semoga

penjelasan ini mendapat petunjuk Allah swtl'

Keputusan Pengadilan berkaitan Pengasuhan Anakl

Pengadilan agama memiliki beberapa keputusan yang sulit untuk diketahui

secara keseluruhan berkaitan dengan perkara-perkara khusus dan bagaimana

kesulitan-kesulitan dalam usaha menetapkan sebuah hukum. Kebanyakan

dari keputusan itu memiliki tujuan tersendiri, kaidah dan dasar yang telah

diputuskan. Di sini kami akan menyebutkan beberapa contoh keputusan

pengadilan sebagai berikut;

Keputusan pertama: Pengadilan Mesir di wilayah Karmuz pada tanggal

ro April ry3zM mengeluarkan keputusan yang kemudian dikuatkan oleh

Pengadilan Negeri Iskandariah pada tanggal z9 Mei Lg32 yang memutuskan

untuk menolak gugatan seorang ayah yang menuntut agar seorang anak

' Dinukil dari al-AhwAl asy-Syakhshiyah karya DR. Muhammad Yusuf Musa.

Talak-159



perempuannya yang masih kecil diserahkan kepadanya karena sang ibu yang

sebagai istrinya tinggal di kota yang berjauhan dari kota tempat tinggal mereka

sendiri sedangkan mereka masih berstatus suami istri. Hal semacam ini secara

hukum membatalkan hak ibu untuk mengasuh anak.

Dasar keputusan pengadilan ini sesuai dengan kaidah fikih yang kuat,

yaitu ibulah yang lebih berhak merawat dan mengurus anak, baik sebelum atau

setelah perceraian. Meski seorang istri melakukan nusuzkepada suaminya, dia

tetap berhak untuk mengasuh anak. Bagi ayah yang mau mengambil anaknya

yang masih kecil untuk diasuhnya, dia harus meminta istrinya agar tetap setia

kepadanya selama perceraian belum terjadi. Namun, )ika sang ayah tidakdapat

berbuat demikian, dan dia hanya menuntut agar anak laki-lakinya diserahkan

kepadanya, berarti dia telah berbuat zalimdan tuntutannya tersebut tidak dapat

dipenuhi. Hal ini dikarenakan dia hanya akan menyia-nyiakan hakpengasuhan

anak.

Dengan demikian, keputusan ini menetapkan satu kaidah bahwa jika ibu
berpindah tempat dengan membawa anaknya yang masih kecil, sekalipun ke

tempat yang jauh, maka ayahnya tidak berhak untuk melarangnya selama masih

ada ikatan suami istri. Dalam kasus seperti ini, ayah memiliki kekuasaan sebagai

suami dan berhak memerintahkan istri agar kembali taat kepadanya, sehingga

si anak dan ibunya dapat kembali hidup bersama. Demikian juga jika ibu dalam

masa 'iddah, karena selama masa 'iddah, dia wajib tinggal di rumah.

Keputusan kedua: Pengadilan wilayah Biba pada tanggal z5 Mei Lg3r

kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Bani Suef pada tanggal zo )uli
1931 yang menetapkan kaidah atau dasar sebagai berikut, "Tuntutan seorang

ayah (suami) untuk menyerahkan anaknya yang masih kecil kepadanya dapat

ditolak, jika si anak tidak dapat mengunjungi ibunya dan pengasuhnya untuk
melihatnya dan kembali pulang ke rumah ayahnya sebelum malam tiba, selama

si ibu masih tinggal di daerah tempat kelahirannya, dan jarak antara tempat

ayah dan tempat ibunya begitu jauh, sehingga menyebabkan ibu tidak dapat

melihatnya dan si anak tidak dapat kembali pulang sebelum malam tiba, apakah

jauhnya jarak tersebut karena kemauan ayah atau bukan karena kemauannya

sendiri. Dalam keadaan seperti ini, ibu sama sekali tidak dapat disalahkan.

Sebagai contoh gugatan-gugatan seperti ini di pengadilan, bahwa seorang

laki-laki penggugat yang pernah menikah dengan perempuan yang digugatnya

di tempat dia tinggal, yaitu Bani Mazar. Kemudian selama menikah dengan

laki-laki ini, dia mendapat seorang anak perempuan. Lalu si ibu ini dicerai di
tempat tinggalnya tersebut dan masa 'iddahnya berakhir setelah melahirkan.
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Setelah itu, si ibu mengajukan dakwaan di kota Biba dan kemudian pengadilan

memutuskan bahwa si ibu berhak mengasuh anak perempuannya yang masih

kecil. Keputusan pengadilan ini dikeluarkan pada tanggal z9 Oktober 1930 yang

ketika itu penggugat yaitu si ayah masih bertempat tinggal di Bani Mazar.

Dakwaan terus berjalan dan baru dapat diselesaikan ketika si ayah bertugas

dan menetap di Asyuth, lalu dia mengajukan gugatannya lagi untuk menuntut

agar anak perempuannya yang masih kecil agar pengasuhannya diberikan

kepadanya padahal umur anak tersebut ketika itu tidak lebih dari dua tahun

delapan bulan.'

Keputusan ketiga: Pengadilan Damanhur pada tanggal z5 Oktober LgzT

mengeluarkan keputusan yang belum digugat oleh pihak lain bahwa yang

ditegaskan oleh hukum syariat Islam, pengasuh selain ibu kandung tidakberhak

membawa anak laki-laki yang masih kecil dari negeri ayahnya tanpa ada izin dari

ayahnyaterlebih dahulu. Akantetapi sebagian ulamafikihberpendapatlarangan

tersebut berlaku jika kedua tempat tersebut berjauhan, si ayah yang datang

untuk melihat anaknya tidak mungkin dapat pulang kembali ke rumahnya

sebelum malam tiba. Larangan tersebut tidak ditujukan kepada dua tempat

yang berdekatan, ibu dan lainnya masih mungkin dapat melihat si anak dan

kembali pulang ke rumahnya sebelum malam.'

Menurut pendapat kami, adalah sangat penting melihat kembali keputusan-

keputusan pengadilan yang dianggap sebagai pelaksanaan hukum fikih. Di
sana terdapat hukum fikih yang dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam

kehidupan sehari-hari dan sudah semestinya seorang hakim memahami teks-

teks fikih tersebut sesuai dengan fenomenayangterjadi.

- -t€:do=}-

Al-Muhdmah, edisi: III, hal: 165.
Majjalah al-Qadhh' asy-Syar'i, edisi: III, hal: 366. Lihat Hukm Mabkamah al-lamaliyyah,
tanggal r5 April r93 rM. Al-Muhdmah, edisi: III, hal: 163.
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**s ***

' Artinya, bahwa hukuman tersebut merupakan hak Allah swt. Merupakan hukuman yang
mesti dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat umum dan bertujuan
memelihara ketertiban umum. Ini merupakan sebagian dari tujuan agama Allah swt, (Islam).
Karena hukuman ini berdasarkan kepada hak Allah swt., maka tidak boleh digugurkan,
apakah oleh individu maupun oleh masyarakat.

Kata hudfrd merupakan bentuk plural dari kata badd yang berarti

sesuatu yang memisahkan antara dua hal. |uga dapat diartikan sesuatu

yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Masuk dalam arti

budfid adalah dinding rumah atau batasan-batasan tanah.

Secara bahasa, hudfid memiliki kesamaan makna dengan al-Man'u

yang berarti pencegahan. Hukuman atas suatu pelanggaran disebut

dengan hudhd, karena hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah

orang yang melakukan pelanggaran tidak mengulangi perbuatan yang

menyebabkan dirinya dihukum. Hudfid juga bisa diartikan dengan

pelanggaran itu sendiri, sebagaimana dalam firman Allah swt.

@ ia;jfr;'iluLq...
"....ltulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya..."

(Al-Baqarah [2]: L87)

Ditinjau dari sisi syaral hudhd artinya ketetapan atas suatu hukuman

untuk menjaga hak Allah swt.' Oleh sebab itu, hukum ta'zir tidak termasuk

ke dalam pengertian ini, karena hukum ta'ztr merupakan suatu hukuman

yang tidak diketahui ketetapannya karena ketetapannya ditentukan oleh

pemimpin. Qishash jugatidak termasuk ke dalam pengertian ini, karena

hukum Qishash berdasarkan pada hak sesama manusia atau hak anak

cucu Adam.
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Tindakan yang dikenakan Hukuman

Al-Qurhn dan Sunnah Rasulullah saw. telah menetapkan hukuman
tertentu atas suatu tindak kriminal yang dikenal dengan sebutani inhyah hudfid.
Tindakan kriminal yangdimaksud adalah perzinaan, tuduhan atas perzinaan,
pencurian, mabuk, tindakan yang dapat mengacau keamanan, murtad dan
pemberontakan.

Bagi orang yang melakukan salah satu dari tindak pidana sebagaimana yang
disebutkan di atas mesti dikenakan hukuman sebagaimanayang ditetapkan Allah
swt. dan rasul-Nya. Bagi orang yang melakukan perzinaan, sanksinya adalah
hukuman cambuk, jika yang bersangkutan masih perjaka atau gadis (belum
menikah, red). Tapi, jika keduanya adalah janda dan duda (sudah menikah,
red), maka sanksi baginya adalah hukum rajam. Allah swt. berfirman,

bY'?41<5':*i;'$r*:sW-br'L-'r.iii616is
@d*F ",tii J:L1 i Fi'Li;{;" i{- q Hi c (}-r-4"'6 irV

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah
ada empat orang saksi di antarakamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan
lain kepadanya." (An-NisA' [2]: 15)

Rasulullah saw. bersabda,

' 
o o,. / ,: o- e o. o t 

t

U;) aju it ,.(1q f)r,<M #.n' p."; d, ol,
c L-f IJE

,-}t)aju it,.-#'., 4t:,rG
"Ambilllah (ketentuan) dariku, Ambill, lt rtrnituon) a**r.' sunggrt, aitot

telah memberikan ialan untuk mereka. Perjaka yang berzina dengan perawan
dihukum serntus kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Duda yang
berzinn dengan janda dihukum dengan seratus kali pukulan dan rajAm.",

t-
Ol 

^ 
,

c u.c lyr-

' FRpgkhari, kitab "Tafstr sfirah an-Nisd'l'bab"ft at-Tarjamah," jlridvl, hal: 53. Muslim,
lotab"al-Hudadi'babnHadd az-Zindl'rz, jilid IiI, hal: r3r6. Abubaud, i<itab 

t'il-Hudad:t
bab "fi ar-Rajml' 44tS,jilid IV, hal: 42. iirmidzi, kitib "al-gudfidl'bab "MA IA:a fi a;-
Rajm hl,k ats-Tsayyibl' lrq3+l,jilid IV hal: 4r. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah
hadits hasan shahihl'Ipn-q M1jah, kitab "al-Hudfidl'bab *Hadd az-Zinhl' {25So),jilid II,
hal:s5z-853Ahrya_d,jilidIII,(;i+ie.sabdaRasulullah saw."Perjakiarigiigodit'....ao-i
duda dengan janlal',bukanlah sya-rat utama, bahkan hukum hudAd bagi p6rjafa atau gadis
jikabelzina rvajib dicambuk dan diasingkan dari negeri baik dia berziria i.rig.n gadiJatau
ja.nda. Sedangkan hukuman budfid bafi yang sudah menikah adalah hukuft r"]"-, b"gi
dia berzina dengan janda atau gadis.
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Seseorangyang menuduh orang lain berzina dikenakan hukuman delapan

puluh kali cambuk. Allah swt. berfirman,

'bj4.iif i^{*7Sf'^t,
"Dan orang-orang yang menuduh wanita-utanita yang baik-baik (berbuat

zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang sqksi, maka deralah mereka

(yangmenuduhitu) delapanpuluhkali dera, dan janganlahkamu terimakesaksian

mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah oranS-orang yang fasik,"
(An-Nor pa\ al

Pencuri dikenakan hukuman potong tangan. Allah swt. berfirman,

i;;K6"$1;i,KrKq'{(;t;#}tr1Hs6fr;arr3;ar,
@'j{,

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagni siksaan

dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. " (Al-MA'idah [5]: 38)

Seseorang yang membuat kerusakan di muka bumi dikenakan hukuman

mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan. Allah

swt. berfirman,

it r{r.i- J r;A e;.ti c b";4 5 yt t 
^\'r 

i r.tl e$\ \T;6y
'6-ii <i\"yi 5 * G riffi i 4 +5'# 5 i? t r*:

@ W,.3t1i';-.1 i c ;i1'kl:i cb )+ -l 4!;
"Sesungguhnya pembalasan terhadap oranS-orang yang memerangi Allah

dan Rasut-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh

atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau

dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu

penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang

besar." (Al-Ma'idah [5]: 33)

Pemabuk dikenakan hukuman delapan puluh atau empat puluh kali

cambuk, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Sedangkan seseorang yang murtad (keluar dari Islam) dikenakan hukuman

mati. Rasulullah saw. bersabda,
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;";tu ,*-, )k ;a
"Barangsiapa yang menukar agamanya, makabunuhlah diA."l

Perusuh atau pemberontak dikenakan hukum mati. Allah swt. berfirman,

6i-i(F Q';yd LyW I,M; Wia*ri G eW bV

';;fi 'LIU;V 
) n\W \,#,,rdi rg\i j rtrV;e & d di W

@6t;5#-
" D an kal au a d a du a gol o n g an d ar i m er eka y an g b er im an i tu b erp e r an g hen dakl ah

kamu dqmaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai

surut kembali pada perintah Allah. Kqlau dia telah surut, damaikanlah antara

keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Altah
mencintai orang-orang yang berlaku adil" . (Al-HujurAt [a9]: 9)

Rasulullah saw. bersabda,

.t .. , $., o o, t o).. rc.2[rr .:L.a #J- j-Si Cl

,G'; Gs ,g)u}ifu
" Pada saatnya nanti, akan datang kejelekan demi kejelekan. Barangsiapa yang

menginginkan memecah-belah umat Islam dalam keutuhannya sedangkan mereka

memiliki sekumpulan, maka penggallah dia dengan pedang tanpa membedakan

siapapun orAngnyA."'

HR Bukhari, kitab "g!-ljhAd: bab "Ld yuhddzab bi Adzdb Allahl' jilid IV hal 7s. Kirab
"Istitdbah al-Murtaddahl' bab "Hukm al-Murtadd wa al-Murtaddahl' iilid IX, hal: 18.
Kitab "al-I'tishAm bi al-Kitdb wa as-sunnah]'bab "Qawl Talhld, "sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." (Asy-Syurn [az]: 38),Jilid IX, hal: r38.
Abu Daud, kitab "al-Hudfidl'bab "al-Hukmft man lrtaddal' 435t,jilid IV hal: 5zo. Nasai,
latab"Taforim ad-Daml'bab "al-Hukmfi al-Murtadi' [4o6r], jilid VII, hal: ro4. Tirmidzi,
l<rtab"al-Hudttdl'bab"Fi al-Murtadl' r458,iilid IV hal: 59. Imam Tirmidziberkata, "Hadits
ini adalah hadits hasan shahih." Ibnu Majah, kitab " al-fludAdl' bab " al-Murtad 'an Dinihil'
253 5,jilid II, hal: 484.
HR Muslim, kitab "al-Imdrahl' bab "Hukm man Farraqa Amra a/-Muslimin wa Huwa
Mujtami'un"ISl),lilidIII,hal: 4Tg.AbuDaud,kitab"as-Sunah]'bab"FiQatlal-Khawdriil'
l+z6z),jilid V hal: rzo. Nasai, kitab"Tahrim ad-Dam)'bab"Qatl man Farraqa al-Jamd'ahl'
l4ozr),jilid VII, hal: 93. Ahmad, jilid IV hal z6r-34r dan jilid V, hal: 24.

ii ;t'ri 3e
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Sisi Keadilan dalam Penerapan Hukuman

Hukuman-hukuman yang telah disebutkan di atas, di samping penerapannya

dalam memberi kemaslahatan dan ketenteraman umum, penerapan hukuman

ini juga sangat adil. Kare na zina merupakan dosa yang paling keji dan mengotori

akhlak, kehormatan dan kemuliaan manusia. Seperti hukuman bagi orang yang

melakukan perzinaan. Hal ini dikarenakan zina merupakan bentuk kejahatan

yang paling keji dan paling buruk serta berlawanan dengan fitrah manusia. Di
samping itu, zina juga dapat merusak ketenteraman keluarga dan rumah tangga,

menimbulkan berbagai kejahatan dan merusak sendi-sendi kehidupan perorangan

dan masyarakat. Lebih dari itu, zinadapatmenghilangkan suatu umat. Meskipun

demikian, Islam tetap berhati-hati dalam menetapkan hukuman kejahatan ini
dengan mengemukakan syarat-syarat yang hampir mustahil terpenuhi secara

keseluruhan. Pada dasarnya, penetapan hukuman bagi pelaku perzinaan merupakan

suatu upaya pencegahan daripada merealisasikan hukuman itu sendiri.

Menuduh seseorang yang baik yang hidup bersama dengan ikatan

pernikahan melakukan perzinaan merupakan suatu kejahatan yang dapat

berakibat pada putusnya hubungan keluarga dan menjadi penyebab perceraian di

antara keduanya. Tlrduhan perzinaanjuga dapat meruntuhkan keutuhan rumah

tanggayang merupakan sendi utama dalam sebuah masyarakat. Kebaikan dalam

rumah tangga akan membawa pada kebaikan masyarakat, sebaliknya kerusakan

dalam rumah tangga akan membawa pada kerusakan pada masyarakat. Karena

itu, penetapan hukuman berupa delapan puluh kali cambuk terhadap orang

yang menuduh melakukan perzinaan dan dia tidak mampu mendatangkan

empat orang saksi sebagai bukti atas tuduhannya menyimpan hikmah dan

mendatangkan kemaslahatan sehingga kehormatan dan nama seseorang tidak

tercemar.

Pencurian juga merupakan perampasan pada harta orang lain, sementara

harta merupakan sesuatu yang paling cintai kebanyakan manusia. Karena itu,

ketetapan hukuman potong tangan terhadap orangyang melakukan pencurian

bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan pencurian. Dengan begitu,

seseorang akan merasa aman atas harta yang dimilikinya dan tidak merasa

khawatir atas sesuatu yang dicintainya. Semua ini merupakan ketentuan yang

mencerminkan kemuliaan ajaran Islam.

Negara (Mesir, red) yang menerapkan hukuman ini sudah merasakan

dampaknya secara nyata, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi penjagaan

harta benda dari bahaya tangan orang yang tidak bertanggungjawab dan orang-

orang yang melanggar aturan syariat.
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Uni Soviet' memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi pelaku pen-

curian setelah dirasa hukuman penjara tidak efektif untuk mengurangi kasus

pencurian. Hukuman yang diterapkan adalah hukuman mati dengan cara

ditembak. Mungkin hukuman ini (mati, red) merupakan bentuk hukuman

yang paling keras yang pernah ada.'

Bagi pemberontak yang ingin melakukan kerusakan di muka bumi, para

perusuh, teroris, pelaku huru-hara dikenakan hukuman potong tangan dan

kaki secara silang atau diusir dari daerah tempat tinggalnya.

Minuman keras dapat mengakibatkan hilangnya akal bagi peminumnya.

fika seseorang telah hilang kesadaran, maka dia akan terjerumus pada berbagai

perbuatan keji dan jahat. |ika peminum minuman keras dihukum dengan

hukuman cambuh di satu sisi dia akan jerah untuk melakukan perbuatannya lagi

dan di sisi lain, juga dapat mencegah orang lain melakukan hal yang sama.

Kewajiban Menerakan Sanksi Pidana

Penerapan atas sanksi pidana akan mendatangkan manfaat bagi umat
manusia karena dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menghalangi

seseorang untuk melakukan pelanggaran. D samping itu, penerapan sanksi atas

tindak pidana dapat mewujudkan kedamaian dan keamanan bagi setiap individu
terhadap keselamatan jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, kebebasan

dan harga diri mereka.

Imam Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah

saw. bersabda,

t)N:ti,
" Sanksi yang diterapkan di muka bumi lebih baik bagi penduduknya daripada

hujan empat puluh kali yang turun di pagi hari."'n

' Sebelumnya negara tersebut bernama Uni Soviet yang dihancurkan oleh Allah swt. dan
sekarang negara tersebut telah hancur. Itulah akibat yang diterima oleh orang-orang kafir.
Semosa Allah swt. menimoakan hal vans sama terhadap nesara-nesara kafir vans lain.Semoga Allth swt. menimpakan hal yang sama terhadap negara-negara kafii yanglain.

' Koran Al-Ahrdm, edisi ra Asustus rq6rM menulis bahwa Uni Soviet telah menembrKoran Al-Ahrdm, edisi 14 Agustus r963M menulis bahwa Uni Soviet telah menembak
mati tiga orang yang ditudutimencuri dan hampir setiap hari di negara tersebut pencuri
dihukum dengan hukuman mati.
Dalam haditiini terdapat seorang periwayat yang bernama larir ibnu Yazid bin Jarir
Abdullah al-Bajalli, dia dianggap dha'f dan munkar.Abdullah al-Bajalli, dia dianggap dha'if dan munkar.
HR Nasai, l<tt_ab" Qath' as-Sariqi'b7\" gt;!!rgh4{t !y2f,h,yt;\a$ !po+19:",g"p.1.9*ri,HR Nasai, l<rtali " Qath' as-Sdiiqi' bab " dt-Targhib fi lqdmah al-Haddl'
[t*t* co;yr] dan, 49o5 dengan redaksi, [aJ ;a3rri], jilid VIII, hal 76.
Hudfidi bab,"Iqdmah al-Hudfid," [2518-], jilid II, hal: 848. Ahmad, jilid II, hal: 362 dan jilid

t{
, z ol u z

l^r.r J->t:tb:4i

lI, hal: 4oz dengan redaksi, [t-t." .;g>t:].
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Setiap usaha yang bertujuan untuk menghilangkan sanksi atas tindak pidana

berarti merupakan untuk menghalangi dan menentang pelaksanaan hukum-
hukum Allah swt. Sebab, hal yang sedemikian berarti membiarkan kemungkaran

dan kejahatan tersebar. Imam Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim meriwayatkan
hadits yangdinyatakan shahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,;i 3 ;rl 'rti * ,A, ,:? b L j): ,;Lvj ,); U
/ll

!' Seseorang menggunakan kuasa atau pengaruhnya untuk menghnlangi penerapqn

hukumyang telah ditetapkan Allahswt.,berarti diamenentangketetapan Allah swt."7

Terkadang, seseorang tidak memperhatikan perbuatan jahat dan pelanggaran

yang telah dilakukan oleh seorang penjahat. Hal itu dia lakukan karena dia

meraia iba atas hukuman yang akan diterima oleh orang yang melakukan

kejahatan. Al-Qurhn menegaskan bahwa sikap seperti ini bertentangan dengan

keimanan karena iman menginginkan kesucian dari segala bentuk perbuatan

jahat dan membimbing seseorang atau masyarakat agar berprilaku Moral yang

baik dan berakhlak yang mulia. Allah swt. berfirman,

{ryi'iyr-cTir-Itte{;7+*1lv$r-r|b1{ve96{gi' - - - 
@ 

.*=;i.iaiLq:i 
:{r:n; b{t ;;i ;rt;;;S

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada

kedunnya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman

kepada Allah, dan hari akhirat, dnn hendnklah (pelaksanaan) lrukuman mereka

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (An-NOr fza]; 2\

Sesungguhnya kasih sayang dalam masyarakat jauh lebih penting dibanding

kasih sayang yang ada pada individu.

Tindakan ker as perlu diambil

ngar ketertibqn bisa terwujud

Orang yang ingin tertib terkadang bertindak tegas

pada orang yang dikasihi

' HR Abu Daud, l<rtab " al-Aqdhiyahi' bab*fi man Yuinu 'ald Khush{.tmah min Ghayr an Ya'lam
Amrahh| llSgll,jilid III, hal: :o+. Ahmad, jilid II, hal: 7o-82. Hakim, kitab"al-Hudildl'
[8rSZ], jilid IV, hal: 424-425, namun adz-Dzahabi tidak memberikan komentar apa pun
terhadap hadits ini dalam at-Talkhish.
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Hukum Abolisi dalam Hukuman

Seseorang diharamkan membatalkan atau memberi abolisi atas hukum yang

telah ditetapkan Allah swt. fika hal itu dilakukan, itu artinya dia telah menghalangi

usaha untuk mewujudkan kemaslahatan, membiarkan pelanggaran terjadi dan

membebaskan penjahat dari jerathukum ataskejahatanyangtelah dilakukannya.

Larangan ini berlaku apabila setelah perkaranya diajukan ke pengadilan karena

usaha mencegah pelaksanaan hukuman ketika itu berarti menghalangi usaha

pengadilan menjalankan tugasnya dan membuka peluang untuk mengabaikan

hukuman.' Tapi jika perkaranya belum diajukan ke pengadilan, maka masih

ada peluang untuk menutupi kesalahan pelaku kejahatan dan memaafkannya.

Abu Daud, Nasai dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang juga dinyatakan

shahih, dari Amr ibnu Syuaib, dari bapaknya, dan kakeknya, bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

"Hendqklcrhkalinn snling memnaftnn atasltukuman yang masih ada di qntara

kalian. lika perkara itu telah sampai kepadaku, mska pelaksanasn lrukuruan itu
adalah wajib."'

Imam Ahmad dan penulis kitab as-Sunan yang sekaligus dinyatakan

shahih oleh Hakim meriwayatkan hadits dari Shafwan bin Umalyah bahwa,

Rasulullah saw. pernah berkata kepadanya (Shafwan) ketika beliau hendak

memotong tangan seseorang yang mencuri selendangnya. Ketika hukuman
akan dilaksanakan, Shafwan mengatakan bahwa dia telah memaafkan orang

iurrg telah mencuri selendangnya. Kemudian pernyataan itu dijawab oleh

Rasulullah saw. seraya berkata, "Mengapa engkau tidak melakukan ini sebelum

e ngkau m e n g aj uk an p e r m a s al ah a nny a k e p a d aku !' t

Ibn Abdil Barr menyatakan adanya ljma'ulama berkaitan dengan kewajiban melaksanakan
hukuman hudttdji(a perkarunyd t.[uh sampai ke pengadilahl /

HR Abu Daud kitab al-Hudild, bab alAfw 'an al-fludhd md lam Tablugh ash-Sulthhn,
4376,jilid IV hal:45o. Nasai kitab Qath'i as-Shriq,bab MhYakrtn Khirzan wa MAlaYakfin,
4886, jilid VIII, hal:7o. Hakim dalam al-Mustadrak kitab al-Hudfid,bab TaAfaw al-Hudfid
Baynakum, jilid IV, hal: 383. Imam al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih', meskipun
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Ini didukung oleh adz-Dzahabi.
Diriwayatkan oleh hampir seluruh pengarang kitab as-Su nan secaramaknanya dan mereka
menyebutkan beberapa syawdhid yang diriwayatkan oleh Abu Daud kitab al-Hudild,bab
al-Afw'an al-Hudttd md Tablugh ash-Sulthhn, 4376,babft as-Sitr'ald Ahli al-Hudhd,4377,
jilid IV hal: r3r. Hakim kitab al-Hudild, 8t49,IV hal: 4zz.Imam adz-Dzahabi tidak
memberikan komentar apa-apa terhadap hadits ini. Ahmad, jilid V, hal: 293. Ibnu Majah
kitab al-Hudttd,bab Man Saraqa min al-Khirzi, z5g5,jilid II, hal: 865. [r ,;L- ,i ;ip >+l
artinya, seandainya dilakukan sebelum engkau membawa perkara ini kepad-aku, tentu itu
ada ma-nfaatnya. Akan tetapi setelah kasus ini sampai kepadaku, maka syaiiatlah vang rvajib
menjadi penentu, bukan engkau.

Hudnd (Sanksi Had,,at - \71



Aisyah menceritakan bahwa

Ada seorang wanita dari Bani Makhzutn yang meminiam suatu barang' tapi

dia tidak mau tnengakui baltwa dirinya telah meminjam barang tersebut. Karena

terus bersikap denikian, Rasulullnh saw. lantss memerintahkan agar tangannya

dipotong. Kemudian keluarga zoanita tersebut menemui lJsamah bin zaid untuk

membicarskan ruasslnh tersebut. Pembicarann tersebut disampaikan kepada

Rasulullah saus. agar wanita tersebut tidak diiatuhi hukuman potong tangan'

setelah itu, Rasulullah saw. berkata, "wahai Llsamah, aku tidak setuiu dengan

tinclakanmu untuk memberi maaf dalam masalah yanS menyanSkut hukum Allah

su)t." Kemudian beliau berdiri lnlu bersabda, "Orany-orang sebelum kamu telah

binasa karena membiarkan kalangan terhormat leluasa rnelakukan pencurian'

Namun apabila masyarakat awanr yan| melakukan pencurian, barulah mereka

mengltukumnya dengan memotong tangannya. Demi Allah swt' yang iiwaku

b er ada di dalam genggaman-N y a, se an dainy a F a timah putri Muhammad mencuri,

pasti aku akan memotong tangannya." Akhirnya, tangan wanita yang berasal

dari Bani Makhzum itu dipotongi" HR Ahmad, Muslim dan Nasai'

ffi,,al-Maghkzi],bab,,WaQdlq9l-.Laits,HaQQa!sa.niYryry":,anIbniSyihab],
iirid v hnr. r .,""ut{ii'ii1f-:ii"i,ta:"aui";(iiiioi o,'y:-$ifaiit ft ot-Hoad idza-Rufih ila
iitid v, hat: rez. u{ui'i:trf-iirin.Tl"a,lpiioiatttgy asy:-$?{ahh fi at-Hadd idzh-Rufih ita
'n.-e,,tthAn, R/r oo iir^i'ii-enbivd'l'bab|uaddatsind'Abu allYamanl' jilid IV, hal: zr3,fit",;T'il"'}i. 

"r.i"i[""trf-iiiqi:.qpplkriai91, asy:'$1{ahh fi at-Hadd idzh-Rifih ita

as-sulthdnl' 8l ree. Ki^;'";;-;'i'i-ivt:;i^9LHadda*ini ebu altvaTyi illt{$}ll;'^:'
ffi"-riil;k 1 ub';i-ru;Ta: [ial;q'alli as-sdriq asy--s2tqrt{ya.c!lt!ihi,y?,,y!,?!!.i !^:?:l;Muslim,kitab"d/-Hudhd]'bab"Qath'as-Silrtqasy-.Syqrtlteattfiarttrttwuuru-t\urtvt 

ut"'1rY-

svafd'ah fi at-Hudfidl' 8-e, jilid III, ru' , i,i.ibil. tl;ilh it"tii;ii:U"aq1i; pa9" a{v-svafdtah

"itt:i;!;;d.:1,,iji.i,i(iill*:jf i*}{."e,illy,igi_+r:r{{y,;lrf,tl,X^fin !:i{3ffi;!;;;ji:;;;i,,riii'ii,T,;ii'riil. it.i ou"a,[iiuu i'at-Hudtrdi bab'/i at-Hadd.Yt4svfa'

'fini:Wit),;'iffin 'ri3f ;ri I1':?, \r::\;9:'!:':';):':li2:br,,"21'!d,iu*'::{i{f*,T,ini:Wirl, iliiir-w,'ri;i ;ir.Iq'1,, kttab 
*Qath' as-Sdriq)' bab.."Dzikr-Ikwilaf Nfazh an-

Nkailin ti Khabar o"n'-1iiiii yi it-tviot n)t *iy,t al-lati siraqatl'[+s.l-s.], iilid.Vll[, hal:7.3t
'd[H#;'. i::;;;t';t-'h;;'i'a':'6ut;ryra rcii fi ftarahah an Yasyfah fi at-iudrtdl' Ir43ol, jilid'i#;:i';;i:i:r:;{:';i:ii;';;':[;;"" M; iii lqkyala! ay .vsslifad 

ji a-auar2d: rr+rol' jirid

rV hal tt-zt.r*ur,r-fri'friari -u9!t 1ii,.'_tt"4'^,1 inj adalah *dlit,,b!t!!_lqllfi o,^iT:Tiii:;i:;;i:ii;^bl;i-ii;'i'a':iit"ia Id4fircyala! o!.Y?'2if'?{t I wd't!i, !:l
iiiii:,i:uirliii:Tiat;i';-;rolur^1a uuaa.d dnna as-sutthdnl'14ot),iilid II, hal: e4.
ar'-"a .illr',', nl-Mrsnad. liiid Vt. hal: r6z.
kitab "al-Hudttd,' bab'-asy-syapan I, qksu
Ahmad dalam al-Musnad, iilid VI, hal: 16z'
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Menggugurkan Hukuman karena Ada Unsur Keraguan

Had merupakan salah satu bentuk hukuman yang dapat menyebabkan

sesuatu yang tidak baik pada tubuh pelaku kejahatan sekaligus mencemarkan

nama baiknya. untuk itu, merusak kehormatan atau menyakiti seseorang sama

sekali tidak dibenarkan kecuali atas dasar kebenaran. Dan dasar yangbenar itu
tidakdapat diketahui kecuali adanyabukti-bukti yangkuat dan tidakmeragukan.

Jika bukti yang ada masih diragukan, maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai

dasar atas pelaksanaan hukuman. Karenanya, tuduhan dan keragu-raguan tidak
dapat dianggap sebagai sesuatu yang pasti dan dijadikan sebagai patokan karena

keduanya mengandung kemungkinan yang tidak benar.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

6Yq ?L'rG;)rAr r*l;ir
" Hin daril ah p elaks an aan hukum an ha d sel ama kamu masih men emukan car a

untuk mengelakkannya."' fIR Ibnu Maiah.

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

a / t, A - ,
5p r"i.* \j; ,i'r:"

masih ada jalan keluar, maka bebaskanlah daripadanya karena seorang imam itu
lebih baik keliru dalqm hal memberi maaf daripadn keliru dalam menjatuhkan

hukuman "' HR Tirmidzi.

Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan secara mauqtf
dan kedudukannya sebagai mauqfif adalah lebih shahih. Dia berkata, "Banyak

sahabat Rasulullah saw. yang meriwayatkan hadits ini dan mereka memberi

pernyataan yang sama bahwa status hadits ini adalah mauqfif'

"Hindarkanlah hukuman had dari knum Muslimin semampu kalian. lika

HR Ibnu Majah, kitab "al-Lludhd|bab "as-Sitr 'alh al-Mu'min wa Dafa' al-Hudfid bi al-
Syubuhdtl' lz5a5l, jilidll, hal: 85o. Dalam az-Zawh'id dinyatakan bahwa dalam sanadhadits
ini terdapat Ibrahim bin al-Fadhl al-Makhzumi yang dianggap sebagai dha'if olehAhmad,
Ibn Ma'in, Bukhari dan lain-lain.
HR Tirmidzi, kitab "al-Hudhdi'bab "MA IA:aft Dar'i al-Hudfidl' b+z+1, jitid IV, hal: 33.
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Ad Keraguan dan Jenisnya' b4

Berkaitan dengan keraguan dan jenisnya mazhab Hanafi dan mazhab Syaf i
telah menguraikannya dan di antara mereka memiliki pendapat tersendiri.

Uraian selengkapnya sebagaimana berikut:

Keraguan dalam Pandangan Mazhab Syaf i

Mazhab Syaf i membagi keraguan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Keraguan yang berkaitan dengan objek dari suatu perbuatan, seperti

menyetubuhi istri ketika sedang haid, istri yang sedang berpuasa atau

menyetubuhinya melalui dubur. Keraguan dalam masalah ini terjadi pada

tempat suatu perbuatan yang diharamkan. Tempat perbuatan tersebut

pada hakikatnya merupakan hak suami, dia berhak menyetubuhi istrinya.

Meskipun demikian, suami tidak dibenarkan menyetubuhi istrinya ketika

sedang haid, sedang puasa atau menyetubuhinya lewat dubur. Adanya

hak pada suami untuk menyetubuhi istrinya dengan cara seperti itu

merupakan suatu keraguan yangjustru memungkinkan pelakunya tidak

dapat dijatuhkan hukuman. Adanya keraguan seperti ini tentu menolak

adanya kemungkinan untuk dilaksanakannya hukuman, baik si pelaku

meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya dihalalkan atau diharamkan.

Dasar keraguan dalam masalah ini bukan berkaitan dengan keyakinan atau

keraguan, tapi lebih pada objek atau tempat perbuatan sehingga pelaku

berhak untuk dijatuhi hukuman menurut hukum syariat Islam.

z. Keraguan yang ada pada pelaku, seperti suami yang menyetubuhi seorang

perempuan yang diduga istrinya, tapi pada kenyataannya dia bukan istrinya.

Dasar keraguan dalam masalah ini adalah keyakinan pelaku yang telah

melakukan perbuatan yang keliru karena dia meyakini bahwa apa yang

dilakukannya bukanlah perbuatan yang dilarang. Adanya keyakinan seperti

yang terjadi pada diri pelaku telah melahirkan adanya keraguan yang justru

menolak adanya kemungkinan untuk dijatuhi hukuman pada dirinya.

Hal ini berbeda jika si pelaku melakukan perbuatan ini dengan unsur

kesengajaan dan dia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya

adalah haram. Dalam kasus seperti ini, tentunya tidak ada keraguan lagi.

3. Keraguan yang berkaitan dengan perbuatan yang masih diperdebatkan

' Dinukil dari kitab at-Tasyri' al-lind'i al-Isldmy.
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menurut syariat Islam. Maksudnya adanya keraguan, apakah perbuatan

yang dilakukan hukumnya boleh atau tidak. |adi, dasar keraguan dalam

masalah ini bersumber dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan

ulama fikih berkaitan dengan suatu perbuatan. Setiap permasalahan yang

kedudukan hukumnya masih diperdebatkan, apakah dihalalkan atau

diharamkan, akan menjadi suatu keraguan yang dapat mencegah terjadinya

pelaksanaan hukuman.

Misalnya, Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali,

sedangkan Imam Malik membolehkan nikah tanpa perlu dihadiri
beberapa orang saksi, sedangkan mayoritas para ulama tidakmembolehkan

pernikahan tanpa wali atau tanpa dihadiri beberapa orang saksi. Kesimpulan

dari perkawinan yang hukum sah atau tidak sahnya masih diperdebatkan,

maka tidak ada hukumanhad dalam masalah ini jika terjadi persetubuhan.

Karena itu, perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih menjadi suatu

syubhat yang mencegah terjadinya pelaksanaan hukum had, sekalipun

si pelaku meyakini bahwa perbuatannya adalah haram. Hanya adanya

keyakinan seperti itu tidak menyebabkan pengaruh apa pun terhadap

ketetapan hukum selama paraulama fikih masih memperdebatkan apakah

perbuatan itu dihalalkan atau diharamkan.

Keraguan dalam Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membagi jenis keraguan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Keraguan pada perbuatan. Maksudnya, keraguan yang berkaitan dengan hak

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut

dihalalkan atau diharamkan baginya, disamping tidak ada dalil yang secara

jelas menegaskan bahwa perbuatan itu dihalalkan, sebaliknya dalil yang

tidak semestinya dijadikan sebagai dalil terhadap perbuatannya. Misalnya,

seseorang menyetubuhi istrinya yang ditalak tiga atau dikhulu' ketika

masing-masing mereka masih dalam masa'iddah. Rasionalnya, meskipun

talak telah menghapuskan hukum halal untuk bersetubuh, namun ikatan

pernikahan belum putus secara penuh karena masih dibenarkan untuk
tinggal serumah, bahkan perempuan yang ditalak tidak dibenarkan menikah

dengan lelaki lain untuk menghormati suami. Persetubuhan yang apabila

dilakukan dalam kondisi seperti ini tentu diharamkan dan dianggap berzina

yang mewajibkan pelaksanaan hukuman foad. Tapi, yang bersangkutan

tidak dapat dikenakan hukuman, jika dia merasa ragu sehingga cenderung
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menganggapnya halal untuk bersetubuh. Dia melakukan itu berdasarkan

pada keyakinannya yang dianggap semacam dalil bahwa dibolehkan untuk

tinggal serumah sebagai akibat dari ikatan pernikahan dan kewajiban

menghormati suami telah membuat dirinya meyakini bahwa dia masih

dibolehkan bersetubuh. Meskipun alasan seperti ini tidak dapat dijadikan

sebagai dalil yang kuat untuk menghalalkan persetubuhan, namun tatkala

si pelaku menjadikannya sebagai alasan untuk berbuat demikian, maka

perbuatannya itu dapat dikategorikan sebagai keraguan yang pada akhirnya

mencegah pelaksanaan huktman had.

Dalam kaitan ini, ketiadaan dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut,

di samping si pelaku meyakini bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang

memang dihalalkan merupakan syarat terhadap syubhat dalam perbuatan.

Sebaliknya, jika ditemukan dalil yang mengharamkan atau si pelaku tidak

meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dihalalkan,

maka masalah ini tidak dikategorikan sebagai syubhat. |ika ternyata si

pelaku mengetahui bahwa menjimak istri yang sedang menjalani masa

' i d d ah talak tiga atau khuluk adalah diharamkan dan tetap melakukannya,

maka ia wajib dijatuhi hukuman had zina.

2. Keraguan pada objek perbuatan. Hal ini juga disebut syubhat al-hukmiyah

atau syubhat al-milk. Keraguan ini terjadi karena ada ketidakjelasan dalam

hukum dalam penetapan objek dalam persetubuhan. Oleh sebab itu, dalam

keraguan jenis ini disyaratkan bersumber dari salah satu hukum agama. Hal

itu terjadi apabila didapati dalil yang menafikan keharaman suatu perbuatan.

Dalam kasus ini, kondisi-kondisi yang ada pada diri si pelaku, seperti dugaan

dan anggapan, tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Oleh

sebab itu, baik si pelaku meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya halal

atau haram, tidak menyebabkan pengaruh apa pun terhadap keputusan

hukum dikarenakan keraguan seperti ini tergantung pada dalil syariat, bukan

pada tahu atau tidak tahunya si pelaku atas hukum perbuatannya.

Pihak yang Benuenang Melaksanakan Hukuman had

Ulama fikih sepakat bahwa hakim atau wakilnya adalah orang yang

berwenang melaksanakan hukuman had. Sementara masyarakat dan individu

tidak dibenarkan melaksanakan hukuman had menurut keinginan mereka.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Muslim bin Yasar, dia menceritakan bahwa

salah seorang sahabat berkata,
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.1u-hr a i. ;JJ..JltjJdt yi 1,J.Jlr,it; 1r

"(Pelaksanaan urusan) zakat, hukuman fuad, harta fai' dan shalat lum'at
diser ahkan kep ada Sulthan (p emimpin) . "

Ath-Thahawi berkata, "sejauh yang kami ketahui, tidak seorang pun dari
kalangan sahabat yang mengingkari pernyataan ini."'

Baihaki meriwayatkan dari Kharijah binZaiddari bapak yu. Dalam riwayat

lain, dia juga meriwayatkan dari .Lbuaz-Zinad dari bapaknya dari sekelompok

ulama fikih pendudukMadinah, ucapan dan pendapat mereka dapat dijadikan
sebagai rujukan, bahwa mereka berkata,

G &.f -i*p;i vr ,;uijr j;i,,j*jr dw i:d -;!:.i y
.i,

Yi;1 ",Y *;l'
"Tidak seorang pun yang dibolehkan melaksanakan hukuman had selain

p emimp in. Me skip un d emiki an, s e s e o r an g dib ol ehk an m el aks an ak qn hukum an ha d

terhadap hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan miliknya.",

Pendapat yang membolehkan seorang tuan melaksanakan hukuman had

terhadap hamba sahayanya ini dianut oleh sekelompok ulama Salaf, termasuk
Imam Syaf i. Mereka bersandar pada hadits yang diriwayatkan dari Amirul
Mukminin, Ali ra., "Salah seorang pembantu perempuan Rasulullah saw.

melanggar hukum (berzina, red) dan beliau memerintahkanku menjatuhkan
hukuman kepadanya. Kemudian aku mendatanginya dan mendapatinya dalam

keadaan mengalami pendarahan. Aku kembali menghadap kepada Rasulullah

saw. untuk menceritakan keadaan itu. Beliau bersabda, '|ika dia sudah tidak
lagi mengalami pendarahan, maka laksanakanlah hukuman had terhadapnya.

Laksanakanlah juga hukuman had terhadap hamba sahaya milikmul'3
HR Ahmad, Abu Daud, Muslim, Baihaki dan al-Hakim.

Pernyataan ath-Thahawi ini disangkal oleh Ibnu Hazm. Menurutnya, riwayat ini justru
dibantah oleh dua belas orang sahibat Rasulullah saw.
HR Baihaki, kitab "al-Hudildi'bab "Hadd ar-Rajul Amatahu idzd Zanati'jilid VIII, hal:
245. Abdurrazzaq,jilid VII, hal: 394.
HR Muslim, kitab "al-Hudildl' bab "Ta'khir al-Hadd'an an-Nufasd'," 134), jilid III, hal:
I 3 : o. Abu Daud, kitab " al-Hudfidi' bab " Iqdmah al-Hudttd 'ald al- Maridhl' l++l zl , jilid IV
hal:6t7. Tirmidzi, kitab"al-Hudildl'bab"MA JAhfi lqdmah al-Hadd'alh al-ImA'l''j44tl,
jilid IV, hal: +z.Imam Abu Isa Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan shahihi
Baihaki, l<rtab "al-Hudfidl' bab "Lh Yuqhm Hadd al-lalad'alk al-Hubld wa lA'la Maridh
Danif wa la fi Yawm Hurruhu Syadid wg puyduhu Mufrith wa ld fi Asbab at-Talafi' )ilid
VIII, hal: zz9, Ahmad dalam al-Musnad, jitid I, hal: gS, r35, 136 dan r45.
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Abu Hanifah berpendapat, seorang tuan tidak dibenarkan melaksanakan

hukuman had sendiri, tapi dia harus menyerahkan pelaksanaan hukuman
kepada pemimpin.

Anjuran untuk tidak Menyebarkan Aib Penjahat

Kadangkala menyembunyikan suatu kesalahan atau perbuatan dosa

yang dilakukan oleh seseorang menjadi obat mujarab bagi orang-orang yang

terlibat dalam perbuatan kejahatan dan bergelimang dosa. Bisa jadi, setelah

melakukan suatu kej ahatan, yang bersangkutan mengemukakan p enyesalannya

lalu bertaubat dan memulai kehidupan yang lebih baik. Karena itu, Islam

menganjurkan agar tidak membeberkan kesalahan dan perbuatan dosa yang

telah dilakukan oleh seseorang.

Sdid bin Musaryib berkata, "Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang

laki-laki dari Bani Aslam yang bernama Hazzal. Dia menemui Rasulullah saw.

untuk mengadukan seorang laki-laki yang diketahui telah berzina. Peristiwa ini
terj adi sebelum turunnya ayat yang berbunyi," D an or ang- orang y ang menuduh

wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan

empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali
dera..." (An-N0.r lz+): 4) Setelah itu, Rasulullah saw. lantas bersabda,'Wahai
Hazzal, jika engkau menutupi perkara ini dengan selendangmu, tentu itu lebih

baik bagimLt'."'

Yahya bin Sa'id berkata, "Saya pernah menceritakan hadits ini di suatu

majelis yang turut dihadiri oleh Yazid bin Na'im binHazzal al-Aslami. Mendengar

itu, Yazid berkata, 'F{azzal itu adalah kakek saya dan hadits ini memang benar

adanya?'

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw.

bersabda,

i'r; Jk i:,u@\ i";irr
o,i.,JG. F,iiFer 3k
.,.. 9,

"Barangsiapa yang menutupi aurat (aib) saudaranya sesama Muslim, maka

ca->l

^\ 
';*,.-rXlr ^*i i'rr '; ;

' Hadits ini dianggap maushfil (sanadnya bersambung) oleh Abu Daud dan disebut secara
ringkas dengan menggunakan lafaz, l:.r1+ cr A "Andai engkau menutupinya dengan
kainmLt"l<rtab"al-Hudfidl' bab'f as-Sitri'alhAhlial-Hudfidl'477,jilidIVhal:54r.Ahmad
dengan redaksi [eu*] "Dengan kainmLt",jilid V hal:2ry. al-Muwattha'kitab"al-Hudfid]'
bab"Md IA:afi ar-Rajmi' jilid XXIII, hal: 8zr.
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Allah swt. akan menutup auratnya pada hari kiamot kelsk. Dan barangsiapa yang

membukakan aurat saudaranya, maka Allsh swt. akan membukakan auratnya

sampai dia qkan membukanya di dalam rumahnya sendiri."'

]ika merahasiakan kesalahan merupakan sesuatu yang dianjurkan, maka

hukum mengumumkannya sekaligus bersedia menjadi saksi adalah khilAf

al-awlk yang akan berujung dengan hukum makrhh tunzih. Artinya, anjuran

merahasiakan kesalahan orang lain dan menjadi makrLh tunzth jika tidak
dirahasiakan. Hal ini berlaku bagi seseorang yang tidak terbiasa berzina (atau

kejahatan yanglain, red) dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Adapun jika

seseorang itu terbiasa berzina dan merusak kehormatan orang lain, maka

menyebarkan sekaligus bersedia menjadi saksi atas perbuatan yang telah

dilakukannya merupakan hal yang lebih diutamakan daripada merahasiakannya.

Sebab, penerapan syariat bertujuan membersihkan bumi ini dari segala bentuk

perbuatan maksiat dan keji. Dan hal ini dapat terwujud jika orang-orang yang

gemar melakukan perbuatan maksiat bertaubat dan disertai dengan tindakan-

tindakan yang dapat mencegah dirinya melakukan kemaksiatan yang sama.

Untuk itu, jika sudah sampai pada suatu tahap yang sangat parah, perbuatan

zina mer ajalela dan dianggap sebagai p ermas alahan lumrah disampin g adany a

usaha untuk memprogandakannya, maka harapan untuk membersihkan bumi
dari segala perbuatan maksiat lewat cara bertaubat akan menjadi sekadar impian

belaka dan keadaan sebaliknya justru akan menjadi kenyataan. Iika kondisinya

demikian, maka langkah untuk membersihkan bumi dari segala perbuatan

maksiat adalah dengan menerapkan pelaksanaan hukuman hadterhadap orang-

orang yang melakukan tindak kejahatan.

Hal ini berbeda dengan seseorang yang sekali melakukan perbuatan zina

dan itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena merasa takut disertai

perasaan cemas dan kemudian menyesali perbuatannya. Dalam kondisi seperti

ini, merahasiakan perbuatan zina tersebut bagi orang yang menyaksikannya

lebih diutamakan .'

HR Ibnu Majah, kitab " al-Hudfid)' bab " as-Sitri 'ald al-Mu'min wa Dafa' al-Hudfid bi asy-
Syubuhhtl'lz5a6), jllidll, hal:85o. Pentahqiqkitab az-Zawk'idberkata, "Dalam sanadhadits
ini terdapat Muhammad bin Utsman bin Shafwan al-]amhi. Menurut Abu Hatim, dia adalah
periwayat hadits munkar dan dikategorikan sebagai hadits dha'if. Menurut Daruquthni,
dia bukan seorang periwayat yang kuat hafalannyal' Ibnu Hibban menyebutkan dalam
ats-Tsiqdt bahwa periwayat yang lain dalam sanad hadits ini adalah tsiqah.
Lihat Kitab al-Hudfid oleh al-Bahansi disertai Hasyiah asy-Syalabi 'alk az-Zayla'i, jilidlll,
hal: 164.
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Merahasiakan Keiahatan diri Sendiri

Seorang muslim sebaiknya merahasiakan kejahatan yang dilakukan oleh

dirinya sendiri dan tidak menceritakan dosa-dosayangpernah dilakukan atau

membuat pengakuan di hadapan pengadilan untuk kemudian dilaksanakan

hukuman terhadap dirinya.

Dalam kitab al-Muwattha',Imam Malik meriwayatkan dari Zaidbin Aslam,

Rasulullah saw. bersabda,

,>t'ryi\-a),:* bW owi,r,y\:ru r\r# 3i *ir *i ,J(ttqit-

i' ty y e,* a 4y A fy'y' b.'fr^{t,(4,
"Wahai sekalian umat manusia, telah tiba masanya bagi kalian untuk

mengelak dari hukuman fuad, karena melanggar ketentuqn-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Allah swt. Barangsiapa yang melakukan kejahatan-kejahatan ini,

lrcndak dia membentengi dirinya dengan benteng Allnh swt . Karena seselrang yang

menunjukkan perbuatan jnhatnya kepada kami, niscaya kami akan menjatuhkan

hukuman yang telah ditentukan oleh Allah swt. di dalam kitab-Nya."1

Apakah Penerapan Hukuman Had dapat Menghapus Dosat

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jika hukuman had dilaksanakan

terhadap orang yang melakukan kejahatan, maka akan menghapuskan dosa

yang telah dilakukan dan dia tidak akan disiksa lagi di akhirat kelak. Sebagai

landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

dari'Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah saw. dalam

suatu majelis. Beliau kemudian bersabda,

;t ,;kt \-la \) ,tpf \s ,tli ti ,6 yt tf f ) ii ,* c,*.V
,e:t d \*, ;\;1 ;71 ,it ,b;;:$ '& e) j* ,4u,ly;xr 1;
,1' Jl ;;:,3,* itri'p,ei bW tt;i A'),{irw rp d.,.}y5

i:; ;t: oLs ,'e rk it:, ;ty

"Hendaknya kalian berjanji kepadaku untuk tidak memperrrt rt t on

Allah swt., tidak berzina, tidak mencuri dan tidak menghilangkan nyauaq yang

. HR Malik dalam Al-Muwaththa'kttab " al-Hudhdi' bab " MA IA:a fi man I'tarafa 'ald Nafsihi
bi az-Zinhi rz, jilid II, hal: 825.
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diharamkan oleh Allah stnt. kecuali yang dibenarkan. Barangsiapa di antara kalian

yangmenyempurnakan janjinya, maka diamemperolehpahala dari Allsh swt.. Dan

barangsiapa yang melanggar salah satu dari janji-janjinya itu, lalu dia dikenakan

hukuman,makaitumenjadipenghapus dosabaginya.'Barangsiapayangmelanggar

janjijanji itu, lantas Allah swL menutupinya, maka segala urusannya terserah

kepada Allah swt. lika Dia berkehendak, maka Dia memberi ampunan kEadanya.

Dan jika diaberkehendak, maka diaberhak menyiksanya."'

Di samping pelaksanaan hukuman had dapat menghapuskan dosa, ia juga

dapat mencegah pelakunya untuk mengulangi perbuatannya lagi. Dengan

demikian, pelaksanaan hukuman had merupakan sarana untuk menghapus

dosa dan sebagai upaya pencegahan terulangnya perbuatan dosa.

Pelaksanaan Hukuman Had di Dj,r al-Harb

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum had mesti dilaksanakan di
Dhr al-Harh hukum hudfid juga mesti dilaksanakan di daerah-daerah yang

telah dikuasai Islam tanpa ada perbedaan di antara kedua negeri tersebut.

Alasannya, perintah untuk menegakkan hukum an had ini bersifat umum
tanpa ada pengecualian antara suatu negeri dengan negeri lain. Pendapat ini
dikemukakan oleh Imam Malik dan Laits bin Sahd.

Abu Hanifah dan lainnya berpendapat bahwa jika seorang pemimpin
b e rhas il menaklukka n D dr al- Harb, dia tidak b oleh m elaks anakan htkuman h a d

kepada salah seorang pasukan tentaranya di tempat pertempuran. Hukumanhad
mesti dilaksanakan oleh pemimpin di daerah yang telah dikuasai saja, seperti

Mesir, Syria, Iraq dan lain-lain. Seorang pemimpin yang berkuasa di daerah-

daerah ini boleh menjatuhkan hukuman had kepada salah seorang anggota

tentaranya. Sebagai alasannya adalah, melaksanakan hukuman bad di Dkr al-

Harb boleh jadi akan membuat orang yang dijatuhi hukuman akan memihak

kepada golongan kafir (musuh). Alasan ini memang lebih kuat, karena hukuman

di sini adalah hukuman Allah swt. yang dilarang untuk dilaksanakan dalam

' Ini berkaitan dengan perbuatan dosa selain syirik, karena Allah swt. tidak mengampuni
dosa ini, Allah swt. berfirman,"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-
\ya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia te[ah berbuat dosa yang
bes*r". (An-Nisd [+]: +8).

' HRBukhari, kitab "at-Tafsirl'bab"Tafstr Sfirah al-Mumtahanahl' jllidVl, hal: r87. Muslim,
l<ttab "al-Lludildi bab "al-Hudttd Kaffarat li AhlihA:' [ar], jilid III, hal: r333. Nasai, kitab
"al-imdn wa Syara'i'ihil'bab "al-Bayih alL al-Isldmi' [5ooz], jilid VIII, hal: ro8-ro9. Kitab
"al-Bay'ah'ald al-lihddl' [4fir-4r62], jilid VII, hal: r4z. Tirmidzi, kitab "al-fludfidi'bab
"Mdldh ann al-HudhdLaffarahli AhlihA:'Ira39], jilid IV hal:45. Tirmidziberkata, "Hadits
ini adalah hadits hasan shahihl'
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situasi perang karena dikhawatirkan timbulnya perkara-perkara yang lebih

buruk. Oleh sebab itu, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, al-Au zil dan ulama-

ulama Islam lain yang terkemuka melarang untuk melaksanakan hul<tmanhad

di daerah musuh. Inilah keputusan ljma' para sahabat.

Ketika perang al-Qadisiyah, Abu Mahjan ats-Tsaqafi tidak dapat menahan

diri untuk meminum khamar. Dia terus meminumnya. Melihat itu, panglima

perang Sahd bin Abi Waqqash memerintahkan agar dia dipenjara. Ketika perang

sedang berkecamuk, Abu Mahjan bersajak,

Betapa sedih jikakuda dijauhkankarena arak

Sedangkan aku dibiarkan diikat dan dibelenS1u

Setelah itu, dia memohon kepada istri Sa'ad seraya berkata, "Lepaskanlah

aku. Aku berjanji kepadamu bahwa jika Allah swt. menyelamatkanku dan

kembali dari peperangan, maka aku rela untuk dikurung dan dipasung. Dan

jika aku mati terbunuh, sungguh kalian telah berbelas kasih kepadakul'

Lantas istri Sdad pun melepaskannya. Setelah terbebas, Abu Mahjan segera

melompat ke atas kuda milik Sahd yang diberi nama al-Balqa'. Kemudian dia

mengambil sebatang tombak dan berperang bersama kaum pasukan kaum

Muslimin yang lain. Ketika itu, Abu Mahjan mampu melakukan serangan yang

menyilaukan pandangan Sahd dan semua pasukan kaum Muslimin hingga mereka

mengiranya sosok Malaikat yang turun untuk membantunya. Setelah peperangan

usai, Abu Mahjan kembali meletakkan kedua kakinya ke tali pasungan.

Istri Sa'ad menceritakan apa yang dilakukan Mahjan kepada suaminya

hingga dia melepaskan dari pasungannya. Setelah mendengar cerita istrinya,

maka Sa'ad berjanji untuk tidak menghukum Abu Mahjan dengan hukuman

yangsemestinya dijatuhkan kepada peminum khamar melihat jasanya dalam

peperangan yang dapat menguatkan semangat perjuangan kaum Muslimin.

Setelah itu, Abu Mahjan pun bertaubat untuk tidak lagi meminum khamar.

Atas dasar ini, menunda atau menggugurkan hukumanhadkarena adanya

suatu kemaslahatan yang lebih besar adalah lebih baikbagi kaum Muslimin dan

orang yang terlibat boleh menjatuhkan hukuman hadkepada dirinya sendiri.

Larangan Melaksanakan Hukuman di dalam Mesiid

Pelaksanaan hukuman had tidak diperbolehkan dilaksanakan di dalam

Masjid. Hal itu bertujuan untuk tetap menjaga kebersihan masjid dari sesuatu

yang dapat mengotorinya.
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Abu Daud meriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra. dia berkata, "Rasulullah

saw. melarang pelaksanaan hukuman qishdsh, membacakan syair dan

melaksanakan hukuman had di dalam masjidl'r

Mungkinkah Hakim Meniatuhkan Hukuman Berdasarkan
Pengetahuannya?

Mazhab Zhahiriberpendapat bahwa seorang hakim wajib melaksanakan

hukuman berdasarkan pengetahuannya sendiri dalam masalah pembunuhan,

qishash,pencurian ,perzinaan dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dikenakan

hukuman had,balkdia mengetahui masalah tersebut sebelum menjabat sebagai

hakim maupun setelahnya.

Hukuman yang paling terjamin adalah hukuman yang diambil atas dasar penge-

tahuan hakim itu sendiri karena dia benar-benar mengetahui kasus pelanggaran

tersebut. Kemudian disusul dengan hukuman yang diambil berdasarkan pengakuan

pihak terdakwah dan kemudian diikuti dengan hukuman yang ditetapkan atas

dasar kesaksian orang lain. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

@;+A'r:3t2;\"*1:ij\;'!tilri.eii$i
"Wahai orang-orfing yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah." (An-NisA' [4]: 135).

Rasulullah saw. bersabda," B ArAngsiap a di antara kamu melihat kemungkaran,

maka hendaklah ia merubah dengan tangannya dan jika tidak mampu, maka

dengan lisannya ..."'

Seorang hakim wajib menegakkan keadilan. |ika seorang hakim membiarkan

pelaku kejahatan tetap melakukan aksi kejahatannya, itu artinya hakim tidak

menegakkan keadilan. Hakim juga berkewajiban untuk merubah setiap

kemungkaran dengan tangannya sendiri ketika dia mengetahuinya. Selain itu,

dia wajib memberikan hak seseorang sesuai porsinya. |ika tidak, hakim telah

melakukan kezaliman.

HRAbuDaud, kitab "al-Hudfidl'bab"filqkmahal-fladdfial-Masjidl' [aa9o], jilid IV, hal: 269.
Al-Albani mengkategorikannya sebagai hadits hasan dalam al-Irw|',jilid VII, hal 36r.
HR Muslim, kitab " af-imAnl' bab" Baydn Kawn an-Nahyi hn al-Munkar min al-Imhn wa Anna
al-imhn yaitA wa Yanqush'wa Anni al-Amr bi al-Malrhf an-Nahy 'an al-Munkar Wdjiban','

[87], jilid I, hal: 09. Nasai, l<ttab"al-imdn wa Syardi'ihil'6ab"Tafa'dhul Ahti al-imdnl' [5oo8],
jilid VIII, hal: r r r . Tirmidzi, l<ttab " al-Fitan',' bab " MA IAh fi Taghyir al-Munkar bi al-Yad wa
bi al-Lishn aw bi al-Qalbl' lryz),jilid IV hal +69-+zo. Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah
hadits hasan shahihl'Ahmad dalam al-Musnad, jilid III, hal zo-49.
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Mayoritas para ulama fikih berpendapat bahwa hakim tidak boleh

menjatuhkan hukuman atas dasar pengetahuannya sendiri. Abu Bakar ra.

berkata,

)rru iAlY

"lika aku melihat seseorang tertuduhbersalah, maka aku tidqk akan menjatuh-

kan hukuman hudfid terhadapnya sebelum aku memperoleh bukti yang jelas."'

Di samping itu, hakim memiliki kedudukan yang sama dengan orang

lain. Dia tidak dibenarkan membicarakan sesuatu yang disaksikannya sebelum

memiliki keterangan yang lengkap. Seandainya seorang hakim menuduh orang

lain berbuat zina atas dasar kesaksiannya sendiri tanpa memiliki bukti yang

lengkap atas tuduhannya, maka dia menjadi penuduh zina tanpa saksi dan dia

mesti dijatuhi hukuman qadzaf (cambuk). |ika hakim dilarang mengatakan

sesuatu yang hanya diketahui olehnya dirinya sendiri, tentu dia dilarang

melaksanakan hukuman yang hanya berdasarkan pada pengetahuannya sendiri.

Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah swt.,

G} 6i.+<i i? ;;,i ;+ a4;6 $;A\:6U'l'E
"Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-sqksi maka mereka itulah

pada sisi Allah orang- orang yang dusta". (An-Nfrr pal:rc\

i"p * ,;';i i,''-; *>v, *1r;

.+=3!d.-*+

' Lihat al-Mughni. jilid XIV, hal: 33.
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KHAJT,IAR

Proses Penetapan Hukum Khamar

Meminum khamar sudah menjadi kebiasaan banyak orang (pada

masa Rasulullah saw.) sampai beliau hijrah dari Mekah ke Madinah.

Banyak di antara kaum Muslimin yang menanyakan hukum khamar

dan perjudian karena mereka melihat banyaknya dampak negatif dan

kerusakan yang ditimbulkan darinya. Allah swt. kemudian berfirman,

qq'g,' ffiW.S #i5 r=;t -; 3$; *
@ Wqte:rv#i\i

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaAtnya" . (Al-Baqarah

l2l:21e)

Artinya, bahwa melakukan kedua perbuatan tersebut merupakan

dosa besar, karena keduanya dapat mendatangkan banyak kerusakan

baikpada harta benda ataupun agama. Meskipun keduanya juga terdapat

manfaat yang bersifat materi, yaitu keuntungan jual beli khamar dan

memperoleh harta benda tanpa harus bersusah payah dengan berjudi.

Tapi kemudharatan keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ayat

ini menjelaskan bahwa hukum minum khamar dan berjudi cenderung

diharamkan, meskipun belum diharamkan secara mutlak. Setelah itu,
turun ayat yang menjelaskan tentang haramnya minum khamar ketika

akan mengerjakan shalat. Hal ini merupakan upaya agar



b;

mereka mengurangi minum khamar yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya

dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidupnya. Allah swt. berfirman,

. .'o j ;i,C,\{ti, ii 6f,i, ")1'r', i4)i\ i3* r6v A$ qG"

" H ni 0r an g- or an g y qn g b er im an, j an ganl ah kamu shal nt, s e dan g k amu dal am

keadqqn mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kqmu ucapkan." (An-Nisi'

[a]: a3)

Awal mula turunnya ayat ini adalah ada seorang Muslim yang mengerjakan

shalat dengan kondisi sedang mabuk, sampai dia membaca,

try-r{ U ,*i o ,-,-oKl t-6,it" }
"Katakanlah wahai orang-orang kafif saya menyembah apa yang kamu

sembahl'sampai akhir surah tanpa adanya huruf ')' "tidak".

Peristiwa inilah yang menjadi sebab turunnya ayat yang dengan tegas

menyatakan bahwa meminum khamar hukumnya haram. Allah swt. berfirman,

: ;*6,*-Ai,F ae G;'S$:6 ;G'i:6 ;*6 F tiv-\-ii(, iri W"

@'';:, ifr J6:'g,i; $ f; G" tr;j #('
" H Ai or an g- or an g y an g b erim an, s e sun I Sultny a (m eminum) khamar, b erj u di,

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan ituS."t (Al-Ma'idah [5]: 90-91)

Dalam ayat ini, Allah swt. menjelaskan bahwa berjudi, berkurban untuk

berhala dan meramal nasib sama dengan khamar. Semua perkara tersebut

dinyatakan:

Mman,,,Makaberhentilahkamu(darimengerjakanpekerjaanitu),,.(Al-
Mflidah [S], gr). Ketika Umar ra. mendengar seseorang men€atakan bahwa.ayat ini
perinsatari k"iui beliau berkata, "Engkau pu-n berhenti melakukan itu". Rasulullah saw.

inemirintahkan seseorang agar meniberitihukan -kepada segenaP PlJrjuru. masyarakat
Madinah bahwa khamar t6laFdiharamkan. Oleh sebab itu, maka pecahkanlah tempatnya
dan tuanekanlah isinya hingga mengalir di seluruh parit kota Madinah. Fath al-BLri, jilid
VIII, hal:"r z9 dan Miima' izlzawa'ld, iilid V hal: 5r.
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1. Termasuk sesuatu yang keji dan menjijikkan bagi orang yang berakal
sehat.

2. Godaan dan tipu daya setan.

3. Karena perbuatan itu merupakan perbuatan setan, maka sudah seharusnya

untuk dijauhi demi untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan.

4. Tujuan setan menggoda manusiaagar meminum khamar dan berjudi tidak
lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan pertikaian. Ke dua hal
ini merupakan bentuk kerusakan yang ada di dunia.

5. Di samping situ, setan juga berusaha untuk menghalangi seseorang

berdzikir kepada Allah swt. dan melalaikan shalat. Inilah kerusakan dari
sisi agama.

6. Dengan demikian, umat manusia diharuskan untuk menghentikan semua

perbuatan tersebut.

Inilah ayat terakhir yang dengan jelas menyatakan haramnya meminum
khamar.

Abdullah bin Humaid meriwayatkan dari Atha" dia berkata, "Pada mulanya,
ayatyang diturunkan berkaitan dengan hukum haram khamar adalah ayat,

-r:$s'., u!'e+j'ffi;w.s "4i5 ;;t _: 6*;5- #
"G#eH

"Mereka bertanyn kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "pada

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa

keduanya lebih besar dari manfaatnya." (Al-Baqarah l2l: 2l9l

Sebagian orang yang meminum khamar berkata, kami meminumnya
karena.adanya manfaat. Sebagian yang lain mengatakan, tidak ada kebaikan
sedikitpun padanya, bahkan ia merupakan perbuatan dosa. Kemudian Allah
swt. berfirman,

. .'$ ;i 6{{:, fi df,i, ";f6', l4)i\ i:.i* W\; A{\ q:V_

"Hai orang-orang yang beiman, janganlah kamu shalat, sedang knmu dalam

keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (An-Nis o{l4lz 43)

Sebagian orang berkata, kami akan meminum khamar dan tidak akan keluar
dari rumah. Sebagian yang lain berkata, tidak ada kebaikan pada suatu perkara
yang dapat menjauhkan kita untuk melaksanakan shalat bersama dengan kaum
Muslimin (shalat jamaah, red). Kemudian Allah swt. berfirman,
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#:g-a,*-3i-Ft;i;r'{n;l;-;{r'#6fi (i:fi caiiqi
"tai;;$Act$iiv';'fiW:e;iiv:iltL.14,@Is#

@'';i F 3;t:,ttAi,f' ltfi J,
"HAi orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum khamar, berjudi,

berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-

perbuatankejiynng termasukperbuatan setan. Makaiauhilahperbuatan-perbuatan

itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud

hendak menimbulkan permusuhun dan kebencian di antara kamu lantaran

meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah

dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (A1-

MA'idah [5]:90-9L)

Dengan turunnya ayat ini, dengan tegas Allah swt. mengharamkan

meminum khamar. Setelah itu, kaum Muslimin pun berhenti dan tidak lagi

mempermasalahkan hukum meminum khamar.

Diharamkannya meminum khamar ini setelah terjadinya perang al-Ahzab.

Qatadah meriwayatkan bahwa Allah swt. mengharamkan khamar sebagaimana

yang disebutkan dalam surat Al-Mfidah setelah terjadinya Perang Ahzab, yaitu

pada tahun keempat atau kelima Hijirah.

Ibnu Ishaq berkata, menurut pendapat yang kuat, diharamkannya meminum

khamar ini terjadi ketika perang terjadi di Bani Nadhir dan itu terjadi pada

tahun keempat Hijirah.

Ad-Dimyathi berkata, sebagaimana yang terdapat dalam kitab as-Sirah,

"Penetapan haram meminum khamar ini terjadi ketika perjanjian Hudaibiyah

ditetapkan, yaitu pada tahun keenam Hijrahl'

lslam Melarang Keras Minum Khamar

Diharamkannya khamar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang ingin

membentuk sosok orang yang memiliki kekuatan secara fisik, jiwa dan akal

fikiran. Tidak diragukan lagi bahwa khamar dapat melemahkan kepribadian

dan menghilangkan potensi-potensi yang terdapat pada setiap orang, terutama

potensi akal. Seorang penyair berkata,

Aku telah meminum khamar sampai akalku menjadi sesat

Begitulah pengaruh khamar terhadap akal.
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Jika akal hilang, seseorang akan berubah menjadi sosok binatang yang

menebarkan kejahatan dan kerusakan yang terus terjadi. Pembunuhan,

permusuhan dan membuka segala rahasia, pengkhianatan terhadap tanah air

terjadi karena pengaruh negatif dari meminum khamar.

Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menimpa orang yangmeminumnya

saja, tapi juga mempengaruhi teman-temannya, tetangganya dan orang-

orang yang ada kecenderungan untuk meminumnya. Ali ra. pernah bercerita

ketika dia bersama pamannya, Hamzah. Dia memiliki dua ekor unta tua. Dia

mengumpulkan tumbuhan izkhir (nama tumbuhan harum, red) bersama

seorang Yahudi yang bekerja sebagai tukang emas. Tumbuhan itu diangkut

dengan untanya kemudian dijual kepada tukang-tukang emas. Hasil penjualan

tanaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pesta pernikahannya

dengan Fathimah ra. Ketika itu, Hamzah meminum khamar bersama beberapa

orang Anshar dan di antara mereka terdapat seorang penyanyi perempuan.

Kemudian penyanyi tersebut melantunkan sajak syair yang mendorong Hamzah

untuk menyembelih untanya. Dia pun memilih salah satu unta yang gemuk, lalu

disembelih dan diambil hatinya. Melihat kejadian itu, Ali merasa jijik dan tidak
sanggup menyaksikannya sehingga dia menyampaikannya kepada Rasulullah

saw. Mendengar ceritanya, Rasulullah saw. menemui Hamzah bersama Ali dan

Zaidbin Haritsah. Rasulullah saw. marah dan mencela perbuatan pamannya itu.

Ketika itu, Hamzah sedang dalam keadaan mabuk dan matanya memerah. Dia

memandang ke arah Rasulullah saw. dan orang-orang yang berda di sekitarnya

sambil berkata, "Kamu semua sebenarnya tidaklebih dari seorang hamba sahaya

milik bapakl' Ketika mengetahui Hamzah sedang mabuk dan kondisi cukup

membahayakan, Rasulullah pun mundur bersama para sahabat yang lain dan

meninggalkannya dalam keadaan mabuk.

Itulah dampak dari meminum khamar. Khamar dapat merusak dan

menghilangkan kesadaran orang yangmeminumnya. Karena itu, syariat Islam

menyatakan bahwa khamar merupakan sumber segala kejahatan.

Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

-o tl -o

i,@' ii |it
"Khamar adalah ibu (sumber) kejahatan."l

' HR Nasai kitab "al-Asyribahl' bab "Dzikr al-AtsAm al-Mutawallidah 'an Syurb al-Khamr
min Tark ash-Shalawhi wa min Qatl an-Nafs al\ati Harrama Allahl' 5666,jilid \rIII, hal:
3r5. Sedangkan riwayat yang menggunakan redakswi, [e-.;l}l fiir Gp] diriwaya,kan dari
Abu Bakar bin Abdurrahman.
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Abdullah bin Amr juga meriwayatkan,
t o - lo o/ -o .' o,;i i; 'rt',', ,;>tAt !'; 'j-lr +; ys ,-;;1\ ;S\': c-i^-\r-i)\ i\ At. L> IJJ r J

^#),gr;i
" Khamar adal ah sumb er s e gala p erbu at an kej i dan t erm asuk do s a y ang p aling

besar dari senrua dosa besar. Seseorang yang minum khamar, dia meninggalkan

shalat dan (bisa jadi) akan menyetubuhi ibu, bibi daripihakbapaknya dsnbibi dari

pihak ibunya".1

Thabrani meriwayatkan hadits yang sama dari Abdullah bin Amr dalam

kitab al-Kabir, yang juga bersumber dari Ibnu Abbas dengan redaksi,

" Siap a y an g meminumny a (khamar, r e d), maka dia telah meny etubuhi ibuny a. "

Sebab khamar termasuk sumber segala kejahatan, maka Islam dengan tegas

mengharamkannya, melaknat orang yang meminumnya dan orang-orang yang

terlibat dengannya dinyatakan keluar dari keimanan.

Anas meriwayatkan bahwa, Rasulullah saw. melaknat sepuluh orang

yang terlibat dalam khamar, yaitu: Pembuatnya, pengedarnya, peminumnya,

pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, orang yang memakan

uang hasil dari khamar, pembayar dan pemesannya!" HR Ibnu Majah dan

Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits gharib.

Abu Hurairah meriayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,bi fi Ji t ,'ott;t i,il\'),,4i i;,s.; t ,,s,tlt d,;\
bn fi,#A'k ,'J-n\ -A\)

"Tidaklah berzins orang yang *rtrt rt rn perzinaon ,r*rntara dia masih

t
tt .'. ' o ,

-\ ? ej'1r.r

HR Thabrani dalam al-Kabir, tt372,jilid XI, hal: 164. Dalam al-Majma', jilid V hal: 6Z
al-Haitsami menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Awsath dan
al-Kabir. Di dalamnya terdapat Abdul Hakim Abu Umayyqh. !u adalah seorang periwayat
yangdha'if. Namun guru kami menganggapnya sebagai hadits hasan karena adanya syhhid
halim allKabir oleh"ath-Thabrani,"rriql, jifia XI, Eal: fi4-2o3. Kasyf al-Khafri oleh al-
Ajluni, nz5,iilid I, hal: 459,ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam
al-Kabir dan il-Awsath dari Ibnu Abbas secara marfA'!'
HR Abu Daud, l<ttab "al-Asyribahl' bab "al-'lnab 'iu\har li al-Khamrl' 3674,jilid IV hal:
8t-82. Tirmidzi, kitab "al-Asyribahl' bab "an-Nahy an Yuttakhadz al-Khamr Khallanl'
r295, jilid III, hal: 58o. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits ghartb!'lbnu
Majah, kitab "al-A syribahl' bab "Lu'inat al-Khamr 'ala Asyrah Awjuhl' 338o-338r, jilid II,
hal: trzz. Ahmad dalam al-Musnad, jilid I, hal: 316 dan jilid II, hal: 25-7r.
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beriman, tidaklah mencuri seorang pencuri sementara dia masih beriman
dan seorang peminum khamar tidak minum khamar selama dia berimAn.1"2

HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.

Islam menyatakan bahwa siapa yang minum khamar di dunia, maka dia
tidak akan merasakannya di akhirat, karena dia tidak mampu menahan diri
dari sesuatu yang seharusnya dihindarinya. Sebagai balasannya, dia tidak
akan diperkenankan lagi untuk merasakannya di akhirat. Rasulullah saw.

bersabda,

ol -o
ct!.rJt e t:*Jt ?f ,.f

"Barangsiapa yang meminum khamar di dunia dan tidak bertaubat, maka dia
tidak akan meminumnya di akhirat kelak, sekalipun ia masuk ke dalam sLtrga."s

Khamar dalam pandangan Agama Kristen

Sebagaimana khamar diharamkan dalam Islam, khamar juga diharamkan
dalam agama Kristen. Kelompok yang melarang mengonsumsi sesuatu yang
memabukkan adalah para pemimpin agama Kristen (Koptik) Republik Arab
Bersatu4 dan mengeluarkan fatwa sebagaimana berikut, "Kitab-kitab yang
diwahyukan Tuhan mewajibkan manusia agar menjauhi minuman-minuman

' Ar!ilY|, orang yang melakukan pelanggaran ini tidak termasuk orang yang beriman dan
taat.,Sebab,,apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarargl,iun irendatangkan
murka Allah swt. sementara iman yang ada pada diri setiap orlng mengharuskannya u-ntuk
menjauhi segala p.erbuatan.maksial. Aia lagi yang berpendapat, iman fienjauhi oring yang
melakukan dosa- besar (minum khamar, rid) se-iama dia melakukan perbuatan t..i6U"t]
dan ia akan kembali lagi pada orang yang bermaksiat setelah dia usai inelakukan maksiai
tersebut. Pendapat lain megatakan bihwa perbuatan maksiat itu menghalangi kesempurnaan
iTSn Pendapat.yang periama-merupakan pendapat yang kuat, sef,agairiana dinyatakan
oleh Imam al-Ghaza-li dalam al-lhvri'dalambab tiubdt.

' HR Bukhari, kitab ".al-Mazhdliml'bab "an-Nahyi bi Gahyr ldzni Shdhibihi:' jilid III, hal:
r78. Kitab "al-Asyribahl'bab"Qawluhu Taala,"Yh ayyuha al-ladzina hmana..." iilidvII,
fa]:.1l5-r16. Ki!a! "al-Hudildl'bab "as-Shriqhinayairiq,SlryT' Muslim, kitab"hl-imAnl;
\gb-"Ny_qshhn-al.-imdn bi al-Mahshi wa Nafyihi 'an al-Mitalabb'is bi al-Ma\hiyih otairairh
Nafli Kamhlihil' jilid I, hal: ft. Abu Dariil, kitab "as-Sunahl'bab "ad-Dohl'olA ZivAdah
al--Imd-n 

-wa Naqshihi,46891' jilid v hal:6+-6s. Nasai, kitab "4/-easamahl'bab"Md IAh fi
al-?ishshahl'jilidvIII,hal:64,14869),\<ttab"Qatha'as-sdriqi'bab"Tadzimas-sarqan:ifia
vIII, hal: 64,[487o-482r]. Tirmidzi, kitab "al-imanl'bab"Ldyazni az-Zanihinayazn'i wa
H-uyq Mu'minl' lz_6z5l,jilid V hal: r5. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits hasan,
fiqhjh dan gharib!' Ahmad dalam al-Musnad, jilid IV hal: 3 5 3. Ibnu Maiah, kitab " al-Fitanll
l7b"an-\qhy'qn al-Nubahl' jilid II, hal: r398-r 3;1g,llgt6). Darimi, kiiab,,al-Hudfidi bab
"fi at-Taghltdzli man Syarib-al-Khamrl' jilid II, hal: fr, [zrn).3 HR Abu Daud d-engan redaksi yalg bqrlgda, kitab '.'-.a1-Asyiibahl' bab "an-Nahy ,an al-
M.uskirl'lilid.IY ha[. 3z6,lzozg1..lyt"u Maiah, kitab "al.-Aifibahl'bab "Man Sy:ariba aJ-
t.<lamry f_!!:2"r:-yo lam Yasyrabha fi al-Akhirah," lilid Il,'hal: 1r 19-r rzo, lllzl-fi741.
Ahmad, XXII, hal: 98, ro6 dan rz3.a Diantaranya adalah Uskup 4gurrg Asyuth, Bellina dan Qana. Fatwa ini dikeluarkan pada
tanggal z6 September r9zzM.

^*it ;-; ot, ,t:a\\ e,AA I ,* p,
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yang memabukkan." Uskup Agung gereja ortodoks Syria mengharamkan

minuman-minuman yang memabukkan berdasarkan teks-teks kitab suci.

Singkat kata, minuman-minuman yang memabukkan secara umum diharamkan

oleh semua kitab suci, apakah terbuat dari anggur atau bahan-bahan yang lain,

seperti gandum, kurma, madu, apel dan lain-lain.

Keterangan tentang masalah ini dapat ditemukan dalam Kitab Perjanjian

Baru (The New Testament) yaitu dalam ucapan Paulus yang ditujukan kepada

|emaat di Efesus yang berbunyi, ")anganlah engkau mabuk disebabkan meminum

khamar yang di dalamnya terdapat kehancuran." Ia juga melarang bergaul

dengan orang yang mabuk [I Korintus: 5: 1 r ] . Malah Paulus menegaskan bahwa

para pemabuktidak dibenarkan mewarisi kerajaan-kerajaan langit [Galatia: 5:

zr] dan [I Korintus: 6: 9 danro].

Sisi Negatif Khamar

Majalah at-Tamaddun al-Isldmi telah menyimpulkan tulisan DR. Abdul

Wahhab Khalil tentang sisi negatif khamar, baik yang bersifat kejiwaan,

fisik ataupun moral. fuga sisi negatif yang ditimbulkan terhadaP orang yang

mengonsumsinya ataupun masyarakat. Dalam majalah tersebut tertulis,

")ika kita bertanya kepada seluruh pakar, baik di bidang agama, kesehatan,

akhlak, sosiologi ataupun ekonomi, tentang hukum mengonsumsi barangyang

memabukkan (khamar, red), tentu jawaban mereka samayaitu mereka melarang

keras mengonsumsi barang yang memabukkan, ia banyak menimbulkan bahaya

dan mudharat yang besar.

Para pakar dibidang agama mengatakan bahwa minuman keras diharamkan

karena ia merupakan sumber segalakejahatan. Para Pakar kesehatan mengatakan

bahwa minuman keras dapat menimbulkan bahaya terbesar yang mengancam

kehidupan umat manusia, bukan saja karena adanya bahaya-bahaya racun

yang ditimbulkan secara langsung, tapi karena beberapa pengaruh burukyang

sangat berbahaya, karena ia akan menimbulkan suatu bahaya yang tidak sedikit,

yaitu penyakit paru-paru. Di samping itu, minuman keras dapat melemahkan

kondisi tubuh sekaligus tidak dapat menahan serangan berbagai penyakit.

Minuman keras juga akan menyebabkan pengaruh buruk terhadap seluruh

organ tubuh, terlebih pada hati, bahkan dapat menghancurkan sistem saraf. Oleh

sebab itu, tidak heran jika minuman keras merupakan faktor utama sumber

berbagai penyakit saraf. Minuman keras juga merupakan faktor penting yang

menyebabkan seseorang menj adi gila, sengsara dan cenderung berbuat berbagai
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tindak kriminal, bukan saja terhadap orang yang mengonsumsinya, tapi juga

terhadap keturunannya. Oleh sebab itu, minuman keras menjadi penyebab

kesengsaraan, kecanduan dan kesusahan. Minuman keras merupakan virus yang

memaksa seseorang untukbersikap boros, menjadi miskin dan hidup hina. |ika
fenomena ini melanda suatu bangsa, maka akan menjerumuskan mereka pada

lembah kehinaan materi dan spiritual, fisik dan mental, tubuh dan akal.

Para pakar moral juga mengatakan bahwa agar seseorangterus tetap dapat

mempertahankanhargadiri,wibawa,kehormatan dan dihargai (oranglain), maka

tidak pantas jika dia melakukan suatu perkara yang dapat menghilangkan sifat-

sifat mulia ini. Para pakar sosiolog mengatakan bahwa agar sebuah masyarakat

memiliki kedisiplinan dan ketertiban, maka mereka semestinya tidak melakukan

perkara-perkara yang dapat memperkeruh dan merusak kedisiplinan. Jika hal

itu terjadi, kekacauan pun akan merajalela, akan menimbulkan pertikaian dan

pertikaian akan menimbulkan permusuhan.

Para pakar ekonomi mengatakan bahwa setiap sen yang kita belanjakan

untuk kepentingan dan manfaat yang kita rasakan adalah menjadi kekuatan

kita dan kekuatan negara. Sebaliknya, setiap sen yang kita hamburkan untuk
melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri adalah suatu kerugian
bagi kita dan kerugian bagi negara. Lantas bagaimana dengan berjuta-juta Pound

yang dibelanjakan secara sia-sia untuk membeli minuman yang memabukkan

dengan berbagai jenisnya? Bukankah tindakan seperti itu telah menghancurkan

sistem perekonomian kita sendiri dan mengabaikan wibawa serta kehormatan

kita?

Atas dasar inilah, kami melihat bahwa akal sehat kita memerintahkan agar

tidak mengonsumsi minuman keras. |ika pemerintah mau memperhatikan

pendapat para pakar dalam masalah minuman keras ini, tentu kita tidak perlu

lagi menembus segala kesulitan untuk memerangi perbuatan buruk ini. Kita
juga telah memperoleh jawaban tanpa perlu bersusah payah lagi dan tanpa

harus mengeluarkan biaya walau hanya se sen, karena seluruh pakar telah

sepakat menyatakan atas bahaya yang ditimbulkan minuman keras. Pemerintah

merupakan komponen yang berasal dari rakyat, jika rakyat menginginkan

pemerintah menghapus segala keburukan dan kerusakan yang ditimbulkan
minuman keras, maka pemerintah pasti dimintai pertanggungjawaban terhadap

kepemimpinannya.

Dengan melarang mengonsumsi minuman yang memabukkan akan tercipta

anggota masyarakat yang kuat; fisik yang kuat, semangat yang tangguh dan

pikiran yang sehat. Hal ini merupakan salah satu faktor penting yang akan
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meningkatkan taraf kesehatan dalam sebuah negara dan sebagai landasan

untuk menaikkan taraf kesejahteraan sosial, moral dan ekonomi. Karena

dengan demikian, beban yang mesti dipikul oleh setiap departemen, khususnya

departemen kehakiman akan berkurang dan bahkan menjadi lebih ringan, dan

orang-orang yang mengunjungi gedung-gedung pengadilan dan penjara akan

menurun jumlahnya. Selanjutnya, penjara pun tak terisi dan bisa dimanfaatkan

untuk kepentingan-kepentingan sosial yang lain.

Inilah peradaban yang sebenarnya. Inilah kebangkitan yang hakiki.

Inilah kemajuan dan kesadaran yang merupakan standar terhadap kemajuan

suatu bangsa. Inilah sistem yang benar-benar mencerminkan jiwa sosial yang

bersifat gotong royong; kita bersama-sama dapat saling membantu untuk

menghapuskan segala bentuk keburukan dan kejahatan. Jalan untuk berbuat

kebaikan yang sungguh-sungguh dan produktif itu tetap terbuka lebar. Allah

swt. berfirrRan,

@';r65i'' A;;K;ril 6,"";W ;;'
"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nyo serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." (At-Taubah [9]: 105)

Apa yang sudah diuraikan di atas merupakan gambaran bahaya dan

kejelekan yang tidak bisa dielakkan, bahkan tidak ada lagi keraguan sehingga

mendorong sebagian besar negara yang menyadari hakikat keburukan ini
untukmenyatakan perang terhadap minuman keras yang memabukkan dengan

berbagai jenisnya.

Negara yang pertama kali berusaha melarang untuk mengonsumsi

minuman keras adalah Amerika. Dalam kitab Tanqifuht yang ditulis oleh Abul

Ala al-Mawdudi dinyatakan, "Pemerintah Amerika telah melarang minuman

keras dan berusaha menghapuskannya dari negeri itu dengan menggunakan

sarana-sarana komunikasi modern, seperti majalah, orasi, iklan bergambar

dan film untuk menghentikan konsumsi minuman keras sekaligus menyatakan

bahaya dan kerusakan yang akan ditimbulkan.

Kampanye anti minuman keras yang disponsori oleh negara sampai saat ini
telah menelan biaya 6o juta Dollar. Kampanye ini telah dipublikasikan dalam

bentukbuku dan media cetaklain telah mencapai ro milyarlembar. Usaha untuk

menyusun undang-undang pencegahan minuman keras ini selama empat belas

tahun telah memakan biaya tidak kurang dari z5o juta Pound. Tiga ratus jiwa

telah dijatuhi hukum bunuh karena mengonsumsi minuman keras. Antara 335

hingga 532 orangtelah dipenjara. Dendayang dikenakan karena mengonsumsi
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minuman keras telah mencapai r6 juta Pound dan berhasil menyita hak milik
yang bernilai hampir 4o4 juta Pound. Tapi, semua itu menyebabkan rakyat

Amerika semakin ketagihan terhadap minuman keras, bahkan orang-orang
yang mengonsumsi minuman keras semakin bertambah sehingga pemerintah
pada tahun 1933M terpaksa mencabut kembali undang-undang tersebut dan
melegalkan konsumsi minuman keras secara bebas".

Amerika ternyata tidak mampu mencegah konsumsi minuman keras

ini di kalangan rakyatnya, walaupun pemerintah telah berusaha keras untuk
mencegahnya. Sementara Islam yang mendidik umat manusia atas dasar agama,

menyirami setiap penganutnya dengan siraman iman yang benar, menghidupkan

hati nurani mereka dengan ajaran-ajaran yang baik dan teladan yang terpuji,
tidak mengharuskan kita melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan
oleh Amerika dan tidak pula membebani kita dengan usaha berat seperti itu.
Islam adalah suatu ajaran yang datang dari Allah swt.lalu disambut oleh setiap

jiwa yang bersih dan suci.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik ra., dia

"Bagi kami, khama'r Urt ontrt suatu masalah besar, aknn tetapi mental kamu

itulah yang menyebabkan masalah. Suatu ketika, saya menjamu Abu Tqlhah, Abu

Ayyub dan beberapa orang dari kalangan snhabnt Rasulullah saut. di rumah kamL

Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, 'Apakah engkau telah mendapat

b erita?' Kami menj aw ab,' B elum' . Kemudian dia b erkata,' S esungguhny a khamar

telah diharamkan. Wahai Anas, buanglah sisa minuman khamar itu' . Para sqhabat

yang hadir di tempat itu tidak ada yang menanyakan apa sebqb dihqramkan dan

tidak pula mengulangi untuk meminumnya setelah mendengar berita tersebut."l

Itulah peranan iman yang sudah bersemayam dalam diri orang-orang yang

beriman.

' HR Bukhari, kltab"at-Tafsirl'bab"Tafsir Sfirah al-Mk'idahl' jilid IV hal: 67. Musl. .n, kitab
"al-Asyribahl' bab "Tahrtm al-Khamr wa Bayhn Annahd Takfin min Ashir al-'Inal, t,A min
at-Tamr wa al-Busr wa az-Zabib wa Ghayrihh mimmh Yuskirl' jilid III, hal: r 5 7 r.
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Apa yang dimaksud dengan Khamar?

Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian atau buah-

buahan dan merubah zat gula yang terkandung di dalamnya menjadi alkohol

dengan menggunakan enzim aktif yang mampu mengeluarkan unsur-unsur

tertentu, keberadaannya dianggap penting dalam proses fermentasi tersebut.

Dinamakan khamar karena cairan tersebut dapat mengeruhkan dan meng-

hilangkan akal sehat. Maksudnya, cairan tersebut mampu menutup dan merusak

daya tangkap akal. Inilah definisi khamar menurut ilmu kedokteran.

Setiap sesuatu yang dapat memabukkan masuk dalam kategori khamar,

tanpa melihat komponen yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap

jenis minuman yang dapat memabukkan bisa disebut khamar menurut syariat

Islam dan memiliki ketetapan hukum yang sama, baik terbuat dari anggur,

kurma, madu dan gandum maupun terbuat dari jenis-jenis yang lain. Semua

itu termasuk khamar yang diharamkan karena mengandung unsur bahaya yang

bersifat khusus dan bersifat umum, dapat melalaikan seseorang dari dzikir
kepada Allah swt., mengerjakan shalat dan menimbulkan permusuhan dan

kebencian diantara sesama manusia.

Syariat Islam tidak membedakan antara benda-benda yang berbeda secara

lahiriah namun pada hakikatnya sama. Maksudnya, Islam tidak membedakan

antara satu jenis minuman yang memabukkan dengan minuman memabukkan

jenis lain yang terbuat dari unsur yang berbeda. Dengan demikian, Islam tidak

menghalalkan sebagian dari minuman yang diharamkan dan mengharamkan

sebagian minuman yang terbuat dari unsur lain. Semua itu memiliki hukum yang

sama, yaitu haram. )ika sesuatu yang sedikit diharamkan, tentu sesuatu yang sedikit

dari jenis lain, namun sama-sama memabukkan juga diharamkan. Ada beberapa

keterangan dalam hadits Rasulullah saw. yang shahih dan tegas yang tidak lagi

mengandung keraguan dan membutuhkan takwil. Di antaranya adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Umar,

bahwa Rasulullah saw. bersabda,
t, lt

iri ,*.F:,y fl .lS\ J i " ,,
" setiap sesuatu yang memabukkan adqlah khamar dan setiap khamar adalah

haram."1

' HR Muslim, kitab " al-Asyribahl' bab " BayAn Anna Kulla Muskirin Khamar wa Kull Khamar
Hardml' 75, jllidlll, hal: r,588. Abu Daud, kitab" al-Asyribahl'bab"an-Nalry'o, al-Muskirl'
3679,III, hal: 326. Ahmad, jilid II, hal: t6,29,31, 1o5, 44 dan 47.
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2. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Umar bin Khatthab ra.

menyampaikan khutbah di atas mimbar seraya berkata,

,/tr,,=ltu ivi# ,4 Cr,fi.tr d irfy,r6tGi
;iir A; v;A\,,-kr,alLjr, cJA\)

"Wahai umat manusia, sesungguhnya telah dituiurt o, hu'.kum yang'meng-

haramkan khamar. la terbuat dari salah satu lima unsur, yaitu: anggur, kur-

ma, madu, gandum jenis hinthah dan jenis sya'tr. Khamar adalah sesuatu

y ang mengacaukfrn Akal' . " 1

Apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin ini merupakan suatu keputusan

karena dia lebih mengetahui kaidah bahasa dan lebih memahami tujuan

syariat Islam, di samping tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang

menyangkal atas apa yangdikatakannya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Iabir, Ada seorang laki-laki dari negeri

Yaman yang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang sejenis minuman

yang biasa mereka minum di Yaman. Minuman tersebut terbuat dari jagung

yang diberi nama al-mizr. Rasulullah saw. bertanya kepadanya,

r';:f'-:Ji
" Apakah minuman itu memabukkrn" Laki-laki itu menjawab, 'Yal

Mendengar itu, beliau bersabda,

a* dW""i1 ,'f;Jj\ +A dt'-w.n' ,,t, ;rt,rti f*,ls
1 '- ^a r' 

/ a / '/
,Js si.161 1ii o-r :Jti fJr*i t i+ ue ,"1r J;t [ 'rju .lair

,6r ;*i ir;;
" setiap yang memabukkan itu adalah hsram, Allah berjanji kepada orang

yang meminum minuman yang memabukkan bahwa Dia aknn memberinya

minuman yang terbuat dari thinah al-khabil'. Mereka bertanya,' Apa yang

3.

, HR Bukhari, kitab "at-Tafstrl'bab "Tafsir Shrah al-Md'idahl' bab "Qawl Allah Talkla, "Yd

ayyuhar rasillu balligh rih unzila ilaika." (Al-Miidah [S]t 6Z)l' jilid VI, hal: 67. Kitab
"il-Asyribahi bab "il-Kham, ma Khamara al Agl r-nln ql -Syqra!,p9b_al-Khamr min al-
'Inabl'Zlrlz. Kitab "at-Tafstrl'bab "Tafsir Sfirah al-Mh'idahi'lilid VI, hal: 67. Muslim,
l<rtab'"at-fafstrl'bab"NuzilTahrim al-khamrl' 32-31,jil,id IV hal:422. Abu Daud, kitab
"al-Asyribah:'bab"fiTahrimal-Khamr','166g.Nasai,kitab"al-Asyribahi'-blb"Dzikt'\nwd'
al-Asyyh' al-lati Kinat minhd al-Khamr hina Nuzttl Tahrtmihdl' 5578,jilid VIII, hi' 295.
Al-Mrinziri menisbatkan hadits ini kepada Tirmidzi.
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5.

dimaksud dengan thtnah al-khabdl, wahai Rasulullah'? Beliau meniarnab,

'Perasan keringat tubuh penghuni neraka."1

Dalam kitab as-Sunan, terdapat satu hadits yang diriwayatkan dari Nu'man

bin Basyir, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

\";; ;^rt a cb,\".,:;

" sesungguhnya anggur dapat dibuat menjadi kho*oi, Uur*o'aopot dibuat

menjadi khamar, madu dapat dibuat menjadi khamar, gandum dapat dibuat

menjadi khamar dan gandum jenis sya'ir dapat dibuat meniadi khamar."2

Aisyah ra. berkata,

19 / to " 
'-i ,o. / to ' 'o 

" 

I I

it;:^-."ir ;J* ,L iit'fiiv:'rti ,g* "f
" setiap yang memabukkan adala, Orroro*kan. lika ,otu Toro'.q3 itu memnbuk-

kan, maka sntu genggam pun juga tetap diharamkan."4

Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Asyhri,

ia berkata, "Saya bertanya,'Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami

tentang dua jenis minuman ya.ng kami buat di Yaman, yaitu al-bit'u dan

al-mizr.]enis pertama terbuat dari madu yang kemudian dimasak dengan

dicampur unsur lain. |enis kedua terbuat dari jagung dan gandum jenis

sya'ir yang telah dicampur dan dimasak.

Perawi mengatakan, Rasulullah saw. dikarunia kemampuan untuk

mengungkapkan kalimat yang singkat namun mengandung makna yang

padat. Beliau bersabda,

4,,' / o'

llr ru
l/

, HR M"rttr", kit"b"al-Asyribahl'bab"Baydn Anna Kulla Muskirin Khamr wa Anna Kulla
Khamr Harhml'72, jllid III, hal: r587., HR Abu Daud,'kitib "al-Asyribihi bab"al-Khamr Md Hiya?)' 3676, jilid IV hal: 84.

Tirmidzi, kitab"al-Asyribahi bab"fi al-Hubilb al-latiYuttakhadzminhh al-Khamrl' fi7_2..

Tirmidzi berkata, "Hidits ini gharib", iitia IV hal: z97.Ibnu Majah, kitab "al-Asyribahl'

bab "Mh Yakttn min al-Kha*i! fizg, iilid Il, hal: r rzr. Al-Mundziri menisbatkan hadits
ini kepada Nasai. Ahmad dalam al-Musnad. jilid IV, hal:267.

3 Al-Faiaqadalahtakaran yang terkenal di kalairgan masyarakat Madinah, berisi enam belas

liter. Bentuk jamaknya adalah farqan.1 HR ebu Darid, kitab "al-Asyribali;'bub "an-Nahy'an al-Muskirl' 3687,jilid III, hal: 327-.

328. Tirmidzi, kitab "al-Asyribahl'bab*Md IA'a ma Llskira Katsiruhufa Qaliluhu flardm|'
igeo, iilid IV, hal: 293, Tirinidzi berkata, "Hadits ini hasanl' Ahmad, jilid VI, hal: 7r,72
dan r j r. Al-Albani mengategorikannya sebagai hadits shahih dalam lrwd' al-Ghalil, illid
VIII, hal: 44.

6.

,r
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" S etiap y ang memabukknn, adalah har am. " 1

7. Sayyidina AIi ra. berkata bahwasanya Rasulullah telah melarang mereka

meminum al-jahh; perasan biji gandum (bir)."' HR Abu Daud dan

Nasai.

Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama fikih dari kalangan sahabat,

tabi'in, pakar fikih di berbagai penjuru negara Islam, pendapat ahli fatwa,

mazhab Muhammad, salah seorang murid Abu Hanifah. Demikian juga

pendapat yang dijadikan sebagai landasan fatwa.

Kelompokyang berbeda pendapat dengan pendapat tersebut adalah ulama

fikih negeri Iraq, Ibrahim an-Nakha'i, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila,

Syuraik, Ibnu Syubrumah, seluruh ulama fikih Kufah, sebagian besar

ulama Basrah dan Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwa khamar yang

dibuat dari perahan anggur diharamkan, baik sedikit maupun banyak.

Adapun khamar yang terbuat dari bahan selain anggur, maka diharamkan

meminumnya dengan jumlah yang banyak. Akan tetapi, meminumnya

dengan kadaryang sedikit dari itu tanpa memabukkan dihalalkan. Pendapat

ini bertentangan dengan pernyataan beberapa dalil yang telah disebutkan

sebelumnya.

Kewajiban ilmiah menuntut kita untuk menyebutkan beberapa hujjah dan

argumentasi ahli fikih dengan menyimpulkan apa yang telah dikatakan oleh

Ibnu Rusyd dalam Bidhyah al-Mujtahi* sebagai berikut, "Mayoritas para ulama

fikih Hijazdan Mayoritas para ulama hadits mengatakan bahwa khamar adalah

haram, baik sedikit ataupun banyak, karena khamar dapat memabukkan. Ulama

Iraq, Ibrahim an-Nakha'i dari kalangan tabi'in, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi

Laila, Syuraik, Ibnu Syubrumah, Abu Hanifah, seluruh ulama fikih Kufah dan

sebagian besar ulama Basrah berpendapat bahwa yang diharamkan dari semua

minuman yang memabukkan adalah yang bersifat memabukkan karena adanya

zatyangterkandung di dalamnya, bukannya benda yang diminum itu.

Dengan adanya perbedaan pendapat diantara mereka yang bertentangan

dengan A tsdr dan Qiyhs, maka ulama Hijazmemiliki dua cara untuk menguatkan

mazhab mereka.

' HR Bukhari, kltab " al-Asyribahl' bab " al-Khamr min al-Asl wa huwa al-Bita'ul' jilid VII,
hal: 47. Muslim, l<ttab "al-Asyribahl' bab "Bayhn Anna Kulla Muskirin Khamr wa Anna
Kulla Khamr Hardml' 67-68, iilid III, hal: r585.

' HR Abu Daud, kitab " al-Asyribahi bab "fi al-Aw'iyahl' 3697,jilid IV, hal: gl . Nasai, kitab
"az-Zinahl'bab"Khatam adz-Dzahabl' 5165, jilid VIII, hal: 165. Ahmad, jili
r38. Tirmidzi, kitab "al-Adhbl'bab"Mh IAh fi Kardhiyah Labs al-Mu'ashfar I

- AZ-ZtnAh; OAO Knqmm AdZ-DZAtAO, 51O5, llllo V IIl, nal: 105. Anmaq, Jlil(r L, fiar L32-
r38. Tirmidzi, kitab "al-Adhbl'bab"Mh IAhfi Kardhiyah Labs al-Mu'ashfar li ar-Rajul wa
al-QasiyyJ' 28o8, jilid V hal: rr6. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahihl'

"az-Zinahl'bab "Khatam adz-Dzahabl' 5i05, lilid VIII, hal: 165. Ahmad, jilid I, hal: r3z-

al-llaslyy, 26od, Jlllq v, nal: rro. rlrml(Izl L,e[l
LihatBidhyah al-:Mujtahid, jilid I, hal: $4-437.
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Pertama, beberapa AtsAr yang membahas masalah ini.

Kedua, menganggap semua jenis perahan untuk tujuan memabukkan

sebagai khamar.

Di antara hadits yang paling masyhur yang menjadi pegangan ulama fikih
Hijaz adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab, dari

Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah ra, dia berkata,

i, . re, fii o,- -rr : J L;, tJ--j, -r; -f J C;r -f d-, ^ur .rL a, l';, J-
"Rasulullnltinu,. prr,rol, aitoryn'r,',rnfrno, ni bit'u ri'an khannr yang dibltnt

dari madu. Beliau menjnuah, 'Setiap minuman yang rnenrubukknn, mokn rninunnn

itu lmrqm'."1 HR Bukhari.

Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits ini merupakan hadits yang paling shahih

yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. tentang hukum haram khamarl'

Ada lagi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar dari Aisyah,

bahwa Rasulullah saw. bersabda,
Iti,- i 5; .',:- 5J _f

" setinp yattg memahukkun itu kltnrrrrtr Aon ,rtinp khnrrmr itrt lnrnnt,")

Kedua hadits ini adalah shahih. Hadits yang pertama telah dinyatakan

shahih oleh seluruh ulama hadits, sedangkan hadits yang kedua dinyatakan

shahih oleh Imam Muslim.

Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Jabirbin Abdullah

bahwa Rasulullah saw. bersabda,

$.,. tl.,-: tr,'- -,."i..
fl; t!.1.e .srS ,-\rl L.

" Sesuatu yang mernabukkan ketika kadarnya bnrrynk, nmkn kodor yang sedikit

juga lurant".3

lnrlah nash yang menjadi sumber perbedaan pendapat.

Adapun dalil kedua menyatakan bahwa semua jenis perahan untuktujuan
memabukkan dianggap sebagai khamar. Dari sini, ulama Fikih Hijaz memiliki
dua cara;

' Lihat pada takhrij sebelumnya.
' Lihat pada takjrij sebelumnya.
3 HRAbuDaud,kitab"al-Asyribahl'bab"an-Nahy'anal-Muskirl'368r,3l3z6.Nasai,kitab

"al-Asyribah)'bab"Tahrim Kulli Syarab Askara Katstruhu)' jilid VIII, hal: 3oo. Tirmidzi,
kitab"al-Asyribahl'bab"MA Jdh Mh Askara Katsiruhufa Qaltluhu Harhml' r865, jilid IV,
hal: zgz.Imam Tirmidzi berkata, "Hadits inihasan gharibl'Al-Albani mengategorikannya
sebagai hadits shahih dalam lrwh' al-Ghalil,jilid VIII, hal 42.
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Pertama, menetapkan nalna secara etimologi. Kedua, keterangan nash
(dalil simd'i).

Dalam menetapkan nalna secara etimologi, mereka mengatakan bahwa

sebagaimana yang telah diketahui bersama oleh pakar linguistik bahwa khamar
dinarnakan dengan kharnar karena khamar tersebut dapat mengacaukan akal.

Oleh sebab itu, istilah khamar secara bahasa mencakup semua benda yang

dapat mengacaukan akal.

lllarna Ushul Fikih masih mempermasalahkan metode penetapan hukum, nalna

menurut cara etimologi ini, ulama Fikih negeri Khurasan tidak menerimanya.

Adapun cara kedua yaitu mengikuti ketetap an nash, maka mereka ber-

kata, "Meskipun pernyataan kami bahwa semlla jenis perahan untuk tujuan
memabukkan disebut sebagai khamar menurut bahasa, dan itu tidak dapat

diterima, namun tetap disebut sebagai khamar menurut pengertian syariat Islam.

Alasan mereka adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar sebelumnya dan

hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

";Ji-r abJ\ r;i,-iJr ,;r^ j* l5r
"Khsmsr hinsnnya dibunt dnri dutt jenis twrfuulrtumltuhan ini; kunna dan

artggur."l

Mereka juga mengemukakan hujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari
Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda,

*a-ir .y ;tl : ,tr".-

" Sesunggultrnln anggLtr dapat diproses rnen jadi klnmar, nadu dapat diproses

nrcnjadi klnmnr, zaltib (kisnis) dapnt diproses menjadi klnmnr dnn gandum dapnt

diproses nrcnjndi khamar. Soya telah nrclarang krunu memimrm segnln sesuntu

yartg mennbukksn."l

Inilah beber apa hujj ah dan argumentasi ulama Hijaz dalammengharamkan

perahan dengan tujuan memabukkan.

Ulama Kufah juga memperkuat pendapat mereka dengan makna lahiriah
dari firman Allah swt.,

HR Thahawi dalam Syarll Mahni al-Atshr\<tab,"al-Asyribahl'bab"al-Khantr al-Mufuarramah
Mh Hiya?l' jilid: IV, fral.zrr.
HR Abu Daud, kitab "al-Asyribahl'bab "al-Khatnr md Huwa?l' 3677, jilid III, hal: 325.
Ahmad, jilid IV hal: 273, 4o7 dan jilid VI, hal: 3o9.
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0 . e:;6:i: H" f"'ot\"- r6rt .Wi +>- ;
"Don dori huah korms dan anggur, knrnu buat minwnqn yang mennbukkan

dan rezki yang haik". (An-Nahl 116l:67)

Disamping itu, mereka juga mengemukakan hujjah dengan beberapaatshr

yang berkaitan dalam masalah ini, juga Qryris maknawi.

Dengan dasar ayat di atas, mereka mengatakan bahwa kara as-sakr (mabuk)

berarti al-muskir (memabukkan) (bentuk kata moshdar mengandung atti ism

fh'il). Seandainya yang diharamkan adalah bendanya, tentu Allah swt. tidak

menyebutnya sebagai rezeki yang baik.

Diantara atshryangpopuler dan menjadi landasan mereka dalam masalah

ini adalah sumber dari Abu Aun ats-Tsaqali yang diriwayatkan dari Abdullah

bin Syaddad dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

t"p .-fitr.'\i#F\--;
"KnmnruJilnrnrr,rkarr fnrrro trrrannvo itu send'iri, sednngknn faktor ynng

rnenmbukksn stlalalt knre ns perkara lsin."l

Menurut me reka, neshinitidak membutuhkan takwil. Tapi hadits ini dianggap

dhaif olehulama Hijaz, karena salah seorangperawinya meriwayatkannya dengan

kalimat yang berbeda, yaitu: [L^-no ;* F-t'l bukan [L^-*o .f .iJ'1.
Hadits yang juga populer di kalangan mereka adalah hadits yang diriwayatkan

oleh Syarik dari Sirnak bin Harb dengan sanadyangsampai kepada Abu Burdah

bin Naryar, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

\iF*tj{Atx
" Sesunggulntya aku penmh nrclnrang kalian minum dalam beiana. Sekarang,

nrinurnlah kalian apa ynng adn pndanru tnpi jangan sampai kalisn mabuk."2

HR Ath-Thahawi.

Ibnu Mas'ud berkata, 'Aku telah menyaksikan pengharaman perahan anggur

dengan tujuan dijadikan khamar, sebagaimana kamu telah menyaksikannya.

Kemudian aku telah menyaksikan penghalalannya dan aku terus ingat tentang

itu namun kamu sudah lupa tentang itu."

.. .r o ,1 ." ,.1,, ,)t" ") ":.LJ '-*';U .q"j!\ *.i -.,\,J\ ;* rS^,+ ..5 ;:

HR Nasai secara mauqif kepada Ibnu Abbas kitab,"al-Asyribahl' bab "al'Akhbdr al-lati
I'talla bihii man Abhfua Syarab al-Muskirl' jilid IX, hal: 3zr.
HR Abu Daud, kitat"al-Asyribahl' bab "'fi al-Aw'iyyai, 3698. Nasai, kitab "al-Asyribahi'
bab"al-ldzn fi Syay'in Minha|iilid IX, hai: j r r. lbnu Majah dengan kalimat yang hampir
samakitab"at-esyriUan:'bab"MaRukhisha minDzdlikl' l+os, jilid Il'hal: rrz7.

2O2 - Fikih Sunnah IV



Abu Musa berkata, "Saya pernah diutus ttleh Rasulullah saw ke Yanran

bersama Mu'adz. Kami bertanya,'Di Yaman terclapirt dr.ra jenis rninuman yang

dibuat dari biji gandum jenis ol-burr dan ganc-lunr jenis s,r,c?r. Minunran itu
disebutal-mizrdanol-bit'u. Apakah kami boleh nreminumnyi? Beliau nrenjawab,
'Minumlah, tapi janganlah engkau berdua mabuk'|" HR ath-'Ihahawi.

Di sarnping beberapa atsdr yangtelah disebutkan, masih banyak Iagi atsdr

yang dijadikan landasan oleh mereka dalam masalah ini.

Dalil dari Qiyds, nrereka mengatakan bahrva Al-Qur'an menjelaskan 'lllaf
pengharaman khatnar adalah karena khamar menghalangi seseorang berdzikir
kepada Allah swt. dan menimbulkan perrlusuhan serta kebencian, sebagaimana

yarrg disebr,rtkan dalam firman Allah sn't., "senmgguhnys setan itu bermaksud

hendak menimbulkon permusuhan dan kebencian diontera kamu lattarttn
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat

Allah dan sembahyang': (Al-Me'idah [5]:9r)
'Illat pengharaman ini didapatkan pada kadar yang dapat memabukkan

dan itu tidak ditemukan jika belum sarr-rpai pada tahap yang nemabukkan. Oleh

sebab itu, kl-rarnar yang dapat rnemabukkan adalah khamar yang diharamkan,
kecuali jika ada ljmn'yatrg menegaskan bahr.va khamar adalah haran baik sedikit

ataupun banyak.

Menurut mereka, Qlyds seperti ini diikutsertakan dengan nash,vaituQiyds
yang dikaitkan dengan isyarat syariat tentang'i//af hr"rkum yang terkandung di
dalamnya.

Ulama mutahkhkhirin (generasi belakangan) mengatakan bahwa hujjah
ulama Hljazyang berdasarkan pada nash lebih kuat, sementara hujiah ulama

Iraq yang berdasarkan pada Qiyhs dinilai lebih realistis.

lika demikian, maka perbedaan pendapat disini kembali pada perbedaan

rnereka dalarn rnengedepankan rllslirterhadap Qryris atau lebih rnengedepank:rn

Qiyds terhadap atsdr ketika keduanya saling bertentiurgan. Ini nrerupakan

masalah yang masih diperdebatkan. Menurut pendapat yang kuat, jika afsrir

memiliki keduclukan yang tetap dan pasti, maka harus lebih dikedepankan

Qiyhs.

Iika makna lahiriah atskr mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan,
maka dalarn masalah ini terdapat perbedaan pendapat: Apakah pengertian
antara keduanya mesti disatukan dengan cara ditakwilkan atau makna lahiriah

' HR Nasai,den.gal redaksi,_ [r,(-- .2,; !j ,..,,-'] kitab, "a/-Asl,ribahl'bab "Tthrim Kulli
Syarab Askaral'jilid lX, hal: zs8.
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atsdr dikedepankan terhadap tuntutan Qiyds? Ini tergantung pada kekuatan

lahiriah teks atsdr dengan kekuatan Qiyhs yang bertentangan dengan atsdr

tersebut. Perbedaan di antara kedua dalil yang saling bertentangan ini tidak akan

diketahui kecuali dengan ketajaman akal, sebagaimana mengetahui perbedaan

antara ucapan yang baik dengan ucapan yang tidak baik.

Mungkin saja kedua dalil yang saling bertentangan tersebut memiliki
kekuatan yang sama. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat dalam masalah seperti

ini semakin tajam. Oleh sebab itu, banyak ulama yang mengatakan bahwa setiap

mujtahid ilu benar.

Al-Qadhi berkata, "Menurut pendapat saya -wallahu a'lam- bahwa sabda

Rasulullah saw.,' Setiap yang memabukkan itu haram" meskipun dapat diartikan

sebagai kadar yang memabukkan, bukan jenis minuman yang memabukkan,

namun mengartikannya dengan arti mengharamkan jenis yang memabukkan

adalah lebih kuat daripada mengartikannya sebagai kadar yang memabukkan.

Melihat adanya pertentangan dengan Qiyds sebagaimana yang telah ditakwilkan

oleh ulama Kufah.

Syariat Islam telah mengharamkan kadar yang memabukkan, baik sedikit

ataupun banyak, berdasarkan pada kaidah sadd li adz-dzarihh (menutup segala

kemungkinan timbulnya dampak negatif), walaupun mudharat akan ditemukan

ketika mengonsumsi dengan kadar yang banyak. Menurut jjmd'yang merupakan

salah satu dalil dalam hukum syariat Islam menetapkan bahwa yang mesti

diperhitungkan dalam masalah khamar adalah jenis minuman khamar, bukan

kadar atau ukuran yang dapat mengakibatkan seseorang mabuk. Oleh sebab itu,

semua jenis minuman yang mengakibatkan kekacauan akal, itu adalah alasan

diharamkannya khamar, maka mesti dikategorikan sebagai khamar. Sedangkan

mereka yang menyatakan adanya perbedaan hukum antara kadar dan jenis

khamar mesti mengemukakan dalil terhadap pernyataannya."

Itupun jika mereka masih meragukan keshahihan hadits yang berbunyi,
" Sesuatu yang memabukkan ketikan kadarnya banyak, maka kadar yang sedikit

jugaharam!'fika mereka menerima keshahihan hadits ini, maka dalam masalah

ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Yang pasti adalah hadits

ini merupakan nash yang menjadi jawaban secara tegas dalam masalah ini.

Mempertentangkan nash dengan beberapa Qiyks mernpakan sesuatu yang tidak

dibenarkan. Selain itu, syariat Islam telah memberitahukan bahwa khamar

mengandung mudharat dan manfaat sebagaimana firman Allah swt.,

' Lihat pada takjrijhadits sebelumnya.
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" Katakonlalt: " Pada kcduonrln te rLlnpnt dosa tlnng besnr dan beberaTtn nnnJaat

b agi nnnusin " (Al-Baqa r ah l2l: 219)

lika Qiyks bertujuan untuk menggabungkan pengertian antara menghapus-

kan mudharat dan merealisasikan manfaat, sudah tentu akan mengharamkan

yang banyak dan menghalalkan yang sedikit dari minuman yang memabukkan

tersebut. Ketika syariat Islam menyatakan mudharat yang dikandung khamar

lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya dan dilarang merninumnya baik

sedikit ataupun banyak, maka demikian juga dengan semua jenis nrinuman

yang di dalamnya terdapat sebab diharankannya khamar, kecuali ada ketetapan

syariat yang membedakan antara kadar minuman yang nrenrabukkan itu, yaitu
jika sedikit, maka dihalalkan dan jika banyak, maka diharamkan.

Para ulama sepakat bahwa pekerjaar-r memeras allggur boleh dilakukan

selana tidak dijadikan sebagai kharnar yang dapat r.nengacaukan akal likiran.
Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah saw.,

i,r 1:: y-, .'1*.;r,

"Buotlah minurnqn anggur, dnn setinp tlang memabukkarr adnlalr lnram."l

Ini juga berdasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw

pernah membuat minuman dari anggur, beliau masih menuangkannya pada

hari kedua atau ketiga.'

Berkaitan dengan ini, para ulama berbeda pendapat dalam dua

perrnasalahan; Pertama, berkaitan dengan bejana-bejana yang dipakai daiam

proses memerah anggur. Kedua, berkaitan, boleh atau tidaknya ntemerah dua

jenis minuman, seperti kurma mentah, kurma basah, kurma kering dan zabib

(anggur kering)J'

Jenis-Jenis Khamar

Terdapat banyak jenis khamar yang dijual di pasaran dengan nama yang

beraneka ragam. Khamar-khamar itu terbagi menjadi beberapa bagian menurut

' Dalam al-Kanz, r3836, jrhd V, hal: 5 3o- 5 3 r disebutkan bahwa hadits ini dinisbatkan kepada
Ibnu Asakir.

" HR Muslim ,kitab " al-Asyribahl' bab " Ibdhah an-Nabidz al-ladzi la Yasytadd wa lam Yushir
Muskiranl' 79, 8o dan 8r, jilid IIi, hal: r 589. Abu Daud, kitab " al-Asyribahl'bab" Shifat an-
Nabidzl'37r.3, jilid IV hal: ro5. Nasai, kitab "al-Asyribahl'btb"Dzikr MdYajiz Syurbuhu
min al-Anbidzahl' 57 37-57 38, jilid VIII, hal: 332-333. Ibnu Majah, kitab"al-Asyribahl'bab
"Shifat al-Nabtdz wa Syurbihil' tlsg,jilid II, hal: rrz6.

U duU'e-t'+?;,,-ry.5
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kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Ada yang diberi nama Brandy,

wisky, Martini, Likir dan lain-lain. Kadar alkohol yang terkandung di dalam

minuman-minuman ini antara 4o 7o hingga 6o%. Kadar alkohol yang terdapat

dalam minuman fanever, Holland dan Geneva adalah antara 33 o/ohingga 4oo/o.

fenis lain seperti Porte, Galagata dan Madira mengandungr5o/ohingga z5o/o

alkohol. Arak-arak yang dikategorikan beralkohol rendah seperti Claret Hock,

Champagne dan Bargendy mengandung antara toolo hingga r 5olo alkohol. |enis-

jenis bir beralkohol terendah yang lain seperti Eyl, Portar, Estote dan Munich

mengandung 2 oAhingga 9oh.

Ada lagi beberapa jenis bir lain yang mengandungi alkohol rendah, seperti

Boozy, khamar yang terbuat dari perahan tebu dan lain-lain.

Hukum Meminum luice dan Perahan Anggur Sebelum Proses

Fermentasi

Dibolehkan meminum juice dan perahan anggur sebelum mendidih

(berubah menjadi khamar). Sebagai dasarnya adalah hadits dari Abu Hurairah

ra. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Abu Hurairah ra.

berkata, "Saya mengetahui bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. berpuasa. Saya

menyediakan perahan anggur sebagai minuman menjelang berbuka puasa dan

saya letakkan di dalam kendi. Saya menyajikan minuman di hadapannya dan

tiba-tiba perahan anggur itu mendidih. Melihat itu, beliau berkata, 'Buanglah

(minuman keras) ini ke tanah kosong. Karena sesungguhnya ini adalah minuman

orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt. dan hari akhir?"

Ahmad meriwayatkan satu hadits yangbersumber dari Ibnu Umar berkaitan

dengan juice, dia berkata, "Minumlah juice itu selama belum menjadi keras."

Ada seseorang yang bertanya, "Berapa lama ia akan menjadi minuman keras?"

Ibnu Umar menjawab, "Ia menjadi minuman keras dalam tiga harii"

Imam Muslim dan ulama lain meriwayatkan satu hadits dari Ibnu Abbas

bahwa,

.-rijr -ri, , ,-r.Jr , ,.. J\- 'J J \ t'

,, , .: " ',, .i . ";. 
';., i . , utt t'-., :.,r- ,:i

,'/t*.:-*,Jl ,l-: *.xl P *F+ 3- Jo tur

',,"" "" , ,'o,, '-",: ,'i'ol' -:,,1,,i,,i-":i..i;uJr # : ;\ i] ,i1ur' ,.6 ,)\
Hn eUu Daud, kitab " al-Asyribah)'bab"an-Nabidz idzd Ghala)' j7 r 6, jilid ll l, hal: l3+-ll s'
Nasai, kitab "al-Asyribahl'bab"Tahrim Kulli Syarab.Askara Katsiruhu," jilid Vlll, hal: jor.
Ibn Majah, kttab"al-Asyribahl'bab"Nabidz al-larr.l' 3ao9, jilid II'hql: .1.1r.8-.---- . .

ftR Na6ai, kitab " al-Asiribahl' bab " Md YajLz Syurbuhu min al-Thila'l' jilid VIII, hal: 328.
Baihaki dalam as-Sunan al-Kubr|,jilid VIII, hal: 3or dari Umar ra.
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"la ptrnah munhuat juice anggur urttuk Rcsulullslr sau. Kemudisn belimt

meminumnya padn hari ittr, pnda hari keLluu dnn padn lnri ketign lfurgga wnktu

petang pnda lnri ketign. Setelah itu, bcliau mernerintaltkarr pentbautu meutbunttg

atau memusnahknnny n. " I

Abu Daud berkata, tird, Jt],artinya memusnahkan, karena sudah

lebih dari tiga harii'

Imam Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Aisyah bahu'a, "Beliau

pernah membuat juice anggr.rr untuk Rasulullah saw Itu dilakukan pada pagi

hari. Pada waktu malam ketika hendak makan, beliau meminum juice tersebut.

Jika masih bersisa, saya membuangnya. Kemudian pada malarn hari, Aisyah

membuatkan juice untuknya. Pada waktu pagi, beliau makan pagi dan merninum
juice tersebut. Peran'i hadits ini berkata, Aisyah selalu mencuci tempat atau

bejana yang dipakai untuk membuat juice itu pada setiap pagi dan petang.'

Riwayat Aisyah ini tidak bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas

sebelumnya, Rasulullah saw rneminum juice pada hari pertama, hari kedua

dan hari ketiga hingga waktu petang hari. Karena adanya kata "hari ketiga"

merupakan redaksi tambahan yang tidak mengandung rnakna pertentangan.

Semua hadits ini terdapat dalam kitab asft-Sft ahifu".t

Sebagaimana yang diketahui dalam sejarah hidup Rasulullah saw. bahwa

beliau tidak pernah meminum khamar; tidak pada masa sebelum diangkat

menjadi nabi dan tidak pula pada masa setelah beliau dinobatkan sebagai nabi.

Di sini, beliau hanya meminum perahan (juice) yang belum rnenjadi minuman

keras, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits-hadits sebelumnya.

Khamar yang Berubah Meniadi Cuka

Dalanr Bidayah alMultahid,Ibn Rusyd berkata, "Para ulana sepakat bahwa

jika khamar sudah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi oleh zat-zat

kimia yang lain, maka boleh dimakan dan dikonsumsi. Yang menjadi perbedaan

pendapat di antara mereka adalah manakala perubahan pada khiimar menjadi cuka

dilakukan dengan unsur kesengajaan. Berkaitan dengan masalah ini, perbedaan

yang terjadi terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu: Haram, makluh dan mubah.*

HR Muslim, kitab "al-Asyribahl' bab "Ib1)halt an-Nabidz al-ladzi lam Yasytadda wa lam
Yushir Muskiran,' jilid Xlll, hal: r73.
Lihat pada takhrij hadits sebelumnya.
Llhat ar-Raudhah an-Nadiyyar,jilid I, hal: 202.
Di antara ulamayang mengatakan pendapat iniadalah Umar ibnu Khattab,ImarnSyafii, Ahmad,
Su$'an, Ibnu al-Mubarak, Atha'ibnu Abi Rabah, Umar ibnu Abdul Aziz dan Abu Hanifah.
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Sebab perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini adalah adanya

p ertentangan antar a Qiy h s dengan at s dr dan adanya p erbedaan dalam m emahami

atsdr.

Pada mulanya, Abu Daud' meriwayatkan dari Anas bin Malik, "Bahwa Abu

Thalhah pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai anak-anak yatim

yang memperoleh harta warisan berupa khamar. Beliau berkata, 'Tumpahkanlah

khamar tersebut'. Abu Thalhah bertanya lagi, Apakah boleh jika saya jadikan

khamar itu sebagai cuka'? Beliau menjawab,'Tidak'i"

Bagi yang mengartikan larangan tersebut sebagai langkah persiapan untuk

membendung kejahatan (sadd adz-dzarihh),maka hukumnya adalah makruh.

Bagi yang rnemahami larangan tersebut sebagai larangan tanpa sebab tertentu,

maka hukumnya adalah hararn. Oleh sebab itu, menalikan hukum haram, bagi

yang berpendapat bahwa larangan itu tidak mengandung makna bahwa yang

dilarang itu memang dicegah, pengertian seperti itu tidak benar.

Pertimbangan untuk menghalalkan cuka dan tidak mengharamkannya

adalah pernyataan syariat Islarn yang mengajarkan kepada kita bahwa hukum yang

berbeda-beda adalah disebabkan oleh perbedaan zat atau benda itu sendiri dan

zat khamar berbeda dengan zat cuka karena cuka halal menurut ljma'ulama.

lika zat khamar berubah menjadi cuka, tentunya hal yang sedemikian

hukumnya hakal walau bagaimana pun caranya sehingga berubah.'

e\dNarkotikabrs
Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya pada bab ini adalah hukum-

hukum yang berkaitan dengan khamar. Adapun benda-benda lain yang dapat

menghilangkan akal selain dari minuman, seperti chloroform, ganja dan lain-

Iain, maka itu juga diharamkan, karena benda-benda tersebut dikategorikan

memabukkan. Dalam hadits yang diriwayatkan imam Muslim yang telah

' Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi.
, Al-Khatta6i Serkata, 'tHaditr ini menjelaskan bahwa memproses khamar hingga menjadi

cuka tidak dibotehkan. Karena jika'itu dibolehkan, tentulah harta warisan anak-anak
uuii- uu,1n memperoleh pusaka'khamar lebih berhak untuk diproses demikian melihat
irarta fier5ka walib dtpelihara dan dimanfaatkan. Disamping_itu, Rasulullah.saw. sendiriroins itu. Rasulullah saw. sendiri

iika f,hamar ditumoahkan adalah
harta i-rer5ka waiib dipelihara dan dimanfaatkan. Disamping itu, Rasulullah.saw. sendiri
telah melarang nienyia-nyiakan harta. Dalam kaitan ini, jika khamar ditumpahkan adalahtelah melarang menyla-nyiaKan narta. lJalam KalIan rnr, JlKa KIlaIIlar urtulllPar
termasuk kate"gori menyii-nyiakannya. Oleh sebab itu.leiaslah bah.wa memproses khamar
agar menjadi iuka ridak menladika'-rnya suci dan tidak dapat dinilai sebagai hartal'

HR Muslinr, kitab " al-Asyribahl' bab "Tahrim Takhlil al-Khamrl' iilid XIII, hal: r 52. Abu
Daud. kitab " al-Asvribahl' bab "Mri Ja'a fi al-Khamr Takhallal." t6z s.

Lihat dalam bukuBidayah al-Mujtahid,iilid I, hal: 418.
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disebutkan sebelum ini disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,"Setiap

yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram."

Mufti Mesir, Syekh Abdul Majid Salim pernah ditanya mengenai hukum

syariat Islam berkaitan dengan benda-benda yang memabukkan dari jenis

narkotika. Pertanyaan ini mencakup beberapa masalah sebagaimana berikut:

1. Menggunakan atau mengonsumsi benda-benda yang memabukkan dari

jenis narkotika.

2. Memperjualbelikan narkotika dan rnenjadikannya sebagai surnber

keuntungan.

3. Menmampoppydanganjadenganhrjuanunhrlidiperjualbelikanataumemproses

narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan.

4. Apakah keuntungan yang didapat dari perdagangan narkitoka hukumnya

halal atau haram?

Syekh Abdul Majid Salim rnenjawab sebagai berikut,

Menggunakan dan Mengonsumsi Benda-benda yang
Memabukkan dari Jenis Narkotika

Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan dan mengonsumsi benda-benda

yang memabukkan ini hukumnya adalah haram, karena akan mengakibatkan

kemudharatan besar dan banyak kerusakan. Narkoba dapat merusak akal dan

tubuh, di samping rnenimbulkan berbagai pengaruh negatif yang lain. Oleh

sebab itu, syariat Islam tidak mungkin membenarkan untuk mengonsumsi

benda-benda yang mengandung banyak unsur negatif, sedangkan benda-benda

yang sedikit merusak dan memudharatkan saja sudah diharamkan. Oleh sebab

itu, sebagian ulama mazhab Hanafi berkata, "Barangsiapa yang menghalalkan

ganja, maka dia termasuk zindik dan telah berbuat bidhh:

Ini baru sebagian dalil yang menyatakan dengan tegas mengenai hukum

haram mengonsumsi benda-benda yang memabukkan. Karena mengonsumsi

benda-benda ini dengan kadar yang banyak dapat mengakibatkan kekacauan

dan hilang akal, disamping membuat ketagihan dan kecanduan bagi mereka

yang mengonsumsinya, maka narkotika masuk dalam kategori perkara-perkara

yang diharamkan dalam kitab Allah swt. dan Sunnah rasul-Nya; hukumnya

sama dengan khamar dan setiap benda yang memabukkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menulis dalam bukunya, as-Siydsah asy-

Syar'iyyah yang kesimpulannya sebagai berikut, "Sesungguhnya hukum ganja
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adalah haram clan seseorang yang rnenghisapnya mesti dijatuhi hukuman

had, sama seperti orang yang tneminum khamar yang dijatuhi hukuman had

(cambuk, recl). Ganja pada hakikatnya lebih buruk daripada khamar dilihat

dari sisi dampak negatiftrya yang dapat rnerusak tubuh dan mengacaukan akal.

Narkotika dapat metnbuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah mental, di

sarnpingbeberapa pengaruh negatif yang lain. Narkotika juga dapat menghalangi

seseorang dari berdzikir kepada Allah swt. dan mengerjakan shalat. Narkotika

masuk dalam kategori kharnar dan benda-benda lain yang memabukkan.

Kesemuanya telah diharamkan oleh Allah swt..

Abu Musa al-Asy'ari ra. berkata, "Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa

tentang dua jenis rninuman 1,ang dibuat orang diYaman;ttl-bituyaitu maduyang

dibubuhi ragi sehingga menjirdi t-uinuman keras dan ol-mizr yaitu minuman

yang terbuat dari biji-bijian dan gandum yang dibubuhi ragi hingga menjadi

rninuman keras. Peralvi haclits ini berkata, 'Rasulullah saw. yang dianugerahi

kemampuan mengltcapkan kata singkat tapi sarat dengan makna, berkata,

'setiap yang memabukkan adulah harttm'|" HR Bukhari dan Muslim.

Nu'nran bin Basyir rir. berkata, Ilasulullah saw. bersabda,"Sesungguhnya

sebagian dari gandurn, gandurn jenis sya'ir, anggur, kurmo dan madu dapat

diproses menjadi khamor. Dan aku melarang kamu dari segala sesuatu yang

memobukkan."'HR Abu Daud dan lain-lain.

Ibnu Umar ra. berkata bahrva Rasulullah saw. bersabda, " Setiap sesuatu yang

memobukkan adalah khnmar dan setiap yang memabukkan adalah haram."t

HR Muslim.

Dalam riwayat lain disebutkan,"setiap yang memabukkan sdalah khamar

dan setiap khomar atJalah haram." HR Muslim.

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "setiap yang memabukkan

adaloh haram. Iika sestttttu itu memabukkan sebanyakfaraq, maka satu telapak

tangan Pun tetaP harorn".' HR Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata, Hadits ini

hadits hasan.

Ibnu Sinni rneriwayatkan dari beberapa riwayat, dari Rasulullah saw. bahwa

beliau bersabda, "sesuatu yang dalam jumlah banyak dapat memabukkan,

maka kadar yang sedikit juga tetap haram". Hadits ini dinyatakan shahih oleh

sekelompok ulama hadits.

Lihat pada takhrij hadits sebelurnnya.
Lihat pada takhrij hadits sebelun.rnya.
Lihat pada takhrtj hadits sebelulnnya.
Lihat pada takhrij hadits sebelumnya.
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fabir ra. berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang
jenis minuman yang biasa diminum di daerah mereka. Minuman tersebut diberi
nama al-mizr. Beliau bertanya, Apakah jenis minuman yang kamu katakan

itu memabukkan ? Iaki-laki itu menjawab, 'Iya'. Kemudian beliau menjawab,
'Setiap yang memabukkan adalah haram. Allah swt. berjanji kepada orang yang

meminum minuman yang memabukkan, bahwa Dia akan memberi minuman
thinah al-khabdlkepada merekal Para sahabat bertanya, Apa yang dimaksudkan

dengan thlnah al-khabdl,wahai Rasulullah?'Beliau menjawab,'Perahan keringat

penghuni neraka'l"

Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabd a, " Setiap yartg memahukkan

adalah klnmsr dan setiap ynng memnbukknn ndolnh harnm."r HR Abu Daud.

Hadits yang menjelaskan tentang masalah ini sangat banyak. Ketepatan

bahasa dan kata-kata yang singkat namun sarat dengan makna yang dimiliki
Rasulullah saw. mampu mencakup segala sesuatu yang mengacaukan akal dan

memabukkan tanpa membedakan antara suatu jenis tertentu dengan jenis yang

lain, dan tanpa terbatas dengan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum.

Terkadang, khamar dijadikan sebagai kuah makanan. Ganja terkadang

dilarutkan ke dalam air,lalu diminurn. Khamar terkadang diminum dan dimakan

sedangkan ganja dimakan dan diminum. Semua itu adalah haram dilakukan.
Penemuan ganja sebagai benda yang membahayakan setelah zaman Rasulullah

saw. dan masa para khalifah tidak menjadi penghalang ditetapkannya benda-

benda tersebut bagian dari benda yang terdapat pada hadits-hadits Rasulullah

saw.. Walaupun minuman-minuman yang memabukkan itu ditemukan setelah

Rasulullah saw. wafat, namun semua itu tetap termasuk ketetapan hukum yang

terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah beliau." Inilah ringkasan pendapat Ibnu
Taimiyah.

Dalam fatwanya, Ibnu Taimiyyah seringkali membahas bahwa ganja

yang terlaknat ini, orang-orang yang memakannya dan berusaha untuk
menghalalkannya layak mendapatkan murka Allah swt., rasul-Nya dan kaum
Mukminin. Di samping itu, pelakunya akan mendapatkan siksaan Allah swt.

Ganja juga mengandung mudharat bagi agana, akal, moral dan perilaku
seseorang, di samping dapat merusak tubuh manusia, sehingga dapat membuat

banyak orang menjadi gila, berprilaku buruk, melakukan tindak kejahatan

dan tumbuhnya penyakit moral lainnya yang justru tidak ditemukan dalam

khamar. Karena ganj a men gandung bahaya-bah ay a y angtidak terdapat dalam

' Lihat pada takhrij hadits sebelunrnya.
' HR Abu Daud, kitab "al-Asyribah)'l:ab"an-Nahy hn al-Muskirl'368o, jilid III, hal: 326.
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khamar, maka hukum haramnya narkotika lebih utama daripada khamar. Kaum

Muslimin telah sepakat bahwa mabuk yang disebab ganja adalah haram.

Seseorang yang meminumnya dan menganggapnya halal hendaknya

bertaubat. fika tidak mau bertaubat, maka dia layak dijatuhi hukuman mati karena

dianggap murtad, jenazahnya tidak boleh disembahyangkan dan tidak boleh

dikubur di pemakaman kaum Muslimin. Kadar yang sedikit dari benda-benda

ini juga diharamkan dengan berdasarkan pada nash-nash yang menjelaskan

tentang haramnya khamar dan semua benda yang memabukkanl'

Pendapat Ibnu Taimiryah ini didukung oleh muridnya,Ibnu Qalyim, dia

berkata dalam kitab ZAd at-Malhd,"semuayang memabukkan termasuk dalam

kategori khamar, baik benda itu berupa cairan ataupun tidak, baik mentah

ataupun tidak. Semua jenis narkotika termasuk dalam kategori perbuatan fasik

dan maksiat. Demikian keterangan yang telah ditegaskan oleh Rasulullah saw.

dalam hadits shahih dan benar, sanad dan matannya tidak diperdebatkan lagi.

Beliau bersabda, "Semua jenis yangmemabukkan adalah khamarl'

Di samping terdapat keterangan yang shahih dari kalangan para sahabat,

mereka lebih mengetahui khithAb dan makna sabda Rasulullah saw., bahwa yang

dimaksud dengan "khamar" adalah segala sesuatu yang dapat mengacaukan akal.

Andaikata kalimat hadits Rasulullah saw tidak mencakup semua jenis minuman

yang memabukkan, tentu hal tersebut dapat ditemukan dalam Qiydsyangshahih,

segala rukun Qiy h s, ap akah dasar maupu n fur fi' sama- sama memiliki pers amaan

yangkuat, sudah cukup sebagai dasar untukmenegaskanbahwa segala jenisbenda

yang memabukkan adalah haram hukumnya. Karena usaha untuk membedakan

antara suatu jenis dengan jenis yang sama merupakan perbuatan yang sia-sia,

melihat semua rukun Qiyds telah terpenuhi dari segala aspeknyal'

Penulis kitab Subul as-Saldm Syarh Bulfigh al-Mardm berkata, "Segala

sesuatu yang memabukkan adalah haram, sekalipun ia bukan berupa minuman,

seperti ganji'.

Penulis Subul as-Sahim menukil pendapat al-Haflz Ibnu Hajar, seseorang

yang mengatakan bahwa ganja tidak memabukkan, tapi hanya membuat kepala

pusing adalah orang yang sombong, karena ganja dapat memberi pengaruh

seperti yang dialami ketika seseorang minum khamar, yaitu keracunan dan

ketagihan.

Penulis subul as-saldm jugamengutip pendapat Ibnu al-Baithar yang juga

merupakan seorang pakar kesehatan bahwa ganja yang banyak ditemukan di

Mesir sangat memabukkan, meskipun hanya diminum dengan kadar yang

sedikit.

21.2 - Fikih Sunnah IV



Berbagai keburukan yang ditimbulkan akibat mengonsumsi ganja sangat

banyak, bahkan ada sebagian ularna yang menghitungnya hingga seratus dua

puluh bahaya yang mencakup bahaya dari aspek agama dan duniawi. Keburukan

yang sama juga ditemukan dalam opium, bahkan opium lebih berbahaya'l

Apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qalyim dan ulama-

ulama lain melupakan pendapat yang benar dan didukung oleh dalil yang

meyakinkan.

jika telah jelas bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah telah menghararnkan

ganja, maka teks-teks itu juga mengharamkan opium yang lebih banyak

mengandung bahaya dan keburukan melebihi kadar keburukan dan bahaya yang

ada pada ganja, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, termasuk

Ibnu al-Baithar.

Teks-teks tersebut juga mencakup semua jenis narkotika yang baru

ditemukan akhir-akhir ini, meskipun sebelum ini belum diketahui sebagai bahan

yang dapat menirnbulkan bahaya, karena semua itu sama dengan khamar yang

dibuat dari anggur, semua itu sama-sama merusak dan mengacaukan akal. )uga

mengandung bahaya dan mudharat seperti yang terdapat pada khamar, bahkan

lebih dari itu sebagaimana yang terdapat pada ganja yang justru lebih keras dan

berbahaya. Hal ini sebagaimana yang telah dibuktikan dan dapat disaksikan

secara nyata. Oleh sebab itu, syariat Islam tidak mungkin akan memperbolehkan

sedikitpun dari jenis-jenis narkotika ini. Seseorang yang menghalalkannya,

maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan Allah swt. atau menisbatkan

sesuatLl kepada Allah swt. sedangkan dia tidak mengetahuinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian mazhab

Hanafi berkata, "Seseorang yang mengatakan ganja adalah halal, maka dia

termasuk dalam kategori zindiq dan pelaku bid'ahl'

fika orang yang rnenghalalkan ganja dianggap sebagai zindiq dan pelaku

bid'ah, maka orang yang menghalalkan salah satu dari narkotika ini, yang justru

lebih banyak mengandung bahaya dan kerusakan, juga dianggap sebagai orang

zindiq dan pelaku bid'ah, bahkan dia lebih pantas disebut demikian.

Syariat Islam tidak rnungkin memperbolehkan salah satu dari jenis

narkotika ini, karena bahayanya akan melanda seluruh urnat, apakah individu
maupun kelompok, termasuk kerusakan di bidang materi, kesehatan dan

moral sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Syariat Islam

berlandaskan prinsip mengutamakan kemaslahatan yang nyata sekaligus

menjauhkan segala bentuk bahaya. Mungkinkah Allah saw. Yang Maha Bijaksana

lagi Maha Mengetahui mengharamkan khamar yang terbuat daripada anggur,
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kadar yang banyak dan yang sedikit tetap diharamkan karena mengandung

kejelekan, disamping kadar yang sedikit akan menyebabkan ketagihan untuk

meminum lebih banyak lagi, tapi di satu sisi menghalalkan narkotika yang juga

mengandung keburukan sama seperti yang ada pada khamar, bahkan lebih besar

dan lebih berbahaya bagi kesehatan tubuh, akal, agama, perilaku dan moral?

Pendapat seperti ini hanya akan muncul dalam fikiran seseorang yang

sama sekali tidak mengerti soal agama, atau seorang yang zindiq, atau seorang

pelaku bid'ah sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya.

ladi, mengonsumsi narkoba dengan cara apa pun baik dengan dimakan,

diminum, dihisap atau disuntikkan adalah haram dengan alasan yang telah

terang dan jelas.

Memperjualbelikan Narkotika dan Meniadikannya Sebagai

Sumber Keuntungan

Banyak hadits Rasulullah saw. semuanya mengharamkan jual beli khamar.

Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari

|abir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

, , i.:. At ,_ i.! ;xt ",:t

r\,-.)i; ,i"A,i J$tj ,, \,-. \, :

"sesungguhnyo Allah s*t. *rnglroro*kan jual beli khamar, bangkai, babi

dan berhnla."l

)abir juga meriwayatkan beberapa hadits yang kesimpulannya menegaskan

bahwa segala sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan adalah haram

diperjualbelikan dan haram menikmati hasil penjualannya.

Sebagai jawaban atas pertanyaan di atas dapat disimpulkanbahwakatakhamar

mencakup narkotika dan semua benda yang memabukkan. Oleh sebab itu' larangan

memperjualbelikan khamar mencakup larangan untuk memperjualbelikan segala

jenis narkotika. Selain itu, hadits-hadits yang melarang memperjualbelikan segala

sesuatu yang diharamkan Allah swt. juga menjadi dalil diharamkannya jual beli

narkotika dan benda-benda yang memabukkan tersebut.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa memperjualbelikan narkotika dan

menjadikannya sebagai sumber keuntungan adalah haram, apalagi perbuatan

seperti ini turut menyemarakkan perbuatan maksiat yang memang diharamkan.

Allah swt. berfirman,

' HR Bukhari,litab" al-Buyi')'bab"Bay' al'Mayyitah wa al-Ashndm," lz46l. Muslim, kitab
" al-Musdqhhl' bab " Tahrim Bay' al-Khamr wi'al-Mayyitahl' Ir s s r ] .

214 - Fikih Sunnah IV



rj\ isrt;;ii &\)i\ist-{rt6 ii &\}i6t
"Dnn tolortg-menolonglah knmu dalant (merrgerjakan) kebajikan dan tskwa,

dan jangan tolong-menolong dalant berhuat dosa dan pelanggnrnr". (Al-MA'idah

[5]:2)

Oleh sebab itu, pendapat para ulama fikih yang mengharamkan jual beli

perahan anggur kepada seseorang yang akan menjadikannya sebagai khamar

adalah benar, di samping jual beli tersebut dihukumi sebagai transaksi jual

beli yang tidak sah karena termasuk perbuatan yang menggalakkan perbuatan

maksiat.

Menanam Poppy dan Ganja dengan Tujuan untuk
Diperjualbelikan Atau Memproses Dadah dengan Tujuan untuk
Dikonsumsi atau Diperiualbelikan

Menanam ganjaata:upoppy dengan tujuan diproses menjadi narkotika yang

dikonsumsi atau tujuan diperdagangkan adalah haram. Sebagai landasannya

adalah sebagaimana berikut:

Pertama,hadits yang diriwayatkar-r oleh Abu Daud dan yang lain dari Ibnu
Abbas. Rasulullah saw. bersabda,

"Sesunggtilutys orsng yang nrcnyinlpstr anggur pada hnri menrctik (pnnen)

untuk kemudian dijual kepndn orang lain yang akan meniodiknnnyn sebttgai

klnmar, bersrti orang itu telnlt menjerumusknn dirinya kedalnm api neraka."l

Dengan tegas hadits ini mengharamkan menanam ganja dan poppy untuk
tujuan-tujuan sebagaimana penjelasan yang ada di dalam hadits tersebut.

Kedua, perbuatan seperti ini akan mendorong perbuatan maksiat, yaitu

dengan cara mengonsumsi narkotika atau memperjualbelikannya. Sebagaimana

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa benda-benda atau perbuatan

yang berperan serta mendukung perbuatan maksiat juga termasuk bentuk

kemaksiatan .

Ketiga,menanampoppy dan ganja untuktujuan memabukkan dan merusak

akal, berarti orang yang menanamnya rela terhadap orang banyak yang memakai

Hadits inidisebutkan al-HaitsamidalantMajrna'az-Z.awd'id,diaberkata, "Haditsinidiriwayatkan
oleh ath-Thabrani dalam al-Awsath, dalam sanadnya terdapat Abdul i(arim bin Abdul Karim.
Menurut Abu Hatim, hadits ini pendusta." Nlnjma' az-Zau,h'id, jilid I! hal 9o.

',r Jl'r..;l\'# * ,t"*;11 .".;;, p
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narkotika atau memperjualbelikannya. Sikap rela terhadap perbuatan maksiat

memiliki kedudukan yang sama dengan melakukan perbuatan maksiat. Karena

mengingkari kemungkaran dengan hati merupakan sesuatu yang dituntut untuk

membenci dan murka terhadap suatu kemungkaran, merupakan suatu kewajiban

bagi setiap Muslim dalam kondisi apapun. Imam Muslim meriwayatkan

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

. t. ' .. i i., ."r",. ,.t",,.i.
J;',- <j--.iL.:)'_, .-rlo _; - t-c.lJ.i .gJr *;U - ".-Ur ,SiiJt 5vJ ! -r" ,t

" srrurrggur',rro ororf yntrg tirlnk *rrgingt ori'kn*,r'gt nro, O'r;r:* hatinya

-seperti ynng telalr kati jelaskan sebelutnnqs- sdnlah orong yang tidak memiliki

iman w0l0u sebernt hiji sarui."l

Di samping menanaln ganja dan poppy dianggap sebagai suatu perbuatan

maksiat, seseorang yang berbuat demikian juga dianggap berbuat maksiat

karena tidak mematuhi pemerintah yang melarang melakukan itu sebagaimana

yang tercantum dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan. Karena

mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang tidak nremerintahkan kepada

perbuatan maksiat kepada Allah swt. dan rasul-Nya adalah wajib menurfiljma'
ulama, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah

Muslim pada bab, "Menaati Pemerintahl

Demikian jtga dengan hukum haram memakai narkotika dan

memperj ualbelikannya.

Keuntungan yang Diperoleh dari Menanam dan

Memperiualbelikan Narkotika

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa memperjualbelikan nar-

kotika hukumnya adalah haram. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh

dari memperjualbelikan narkotika juga diharamkan. Sebagai dasarnya adalah

sebagaimana berikut:

Pertama, Allah swt. berfirman,

"Hai orang-orlng yang beriman, janganlnh kamu saling memaknn harta se-

samamu dengan j alnn y ang batil. " (An-NisA' pl: 29)

' HR Muslim ,kitab " al-imitnl' bab " Wujnb al-Amr bi al-Ma'rLf wa an-Nahy 'an al-Munkarl'
jilid II, hal: 27.
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Artinya, seseorang tidak dibenarkan mengambil harta orang lain dengan

caray^ngbatil. Mengambil harta orang lain dengan cara batil meliputi :

a. Mengambil harta dengan cara zalim, ntencuri, menipu, merampok dan

sebagainya.

b. Mengambil harta dengan cara yang dilarang, seperti berjudi atau meng-

adakan transaksi yang dilarang, seperti riba dan memperjualbelikan sesuatu

yang dilarang, seperti khamar yang juga mencakup berbagai jenis narkotika

sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Semua cara ini diharamkan, sekalipun pemiliknya rela melakukan semua itu.

Kedua, hadits-hadits yang menjelaskan atas haramnya menikmati hasil

penjualan benda-benda yang diharamkan Allah swt., diantaranya adalah,

"Sesunggulmya jika AIIah menglnramkan sesuatu, maks hasil penjunlnnnrla

jugn diharanknn."l HR Ibnu Abi Syaibah dari lbnu Abbas.

Dalam Zdd al-Mahd disebutkan bahwa mayoritas para ularna berkata,
"|ika anggur dijual kepada pernbuat khamar, maka uang hasil penjualannya

diharamkan. Berbeda jika dijual kepada seseorang yang hanya untuk dimakan,

maka hasil penjualannya halal. Demikian juga menjual senjata kepada seseorang

yang akan menggunakannya untuk membunuh orang Muslim, maka hasil

penjualannya diharamkan. Namun hasil penjualan senjata kepada seseorang

yang akan dipergunakan berjuang di jalan AIIah swt. hukumnya dihalalkan.

Demikian halnya dengan sutera, jika dijual kepada seseorang yang dihararn-

kan memakainya, maka uang hasil penjualannya haram. Sebaliknya, jika dijual

kepada seseorang yang boleh memakainya, maka uang hasil penjualannya

halall'

Menjual barang yang halal tapi dipergunakan untuk hal yang dilarang Allah

swt. adalah dilarang dan diharamkan menerima hasil penjualannya menurut

mayoritas para ulama dan ini adalah pendapat yang benar. Sebagai dasarnya

adalah dalil-dalil yang telah sebutkan di atas. Sedangkan menerima keuntungan

dari hasil penjualan barang-barang yang nrenrang tidak halal untuk digunakan,

seperti narkotika, tentunya larangan dan hukum haran atasnya lebih kuat.

]ika uang hasil menjual narkotika ini diharamkan, maka tentunya memanfaat-

kannya untuk melakukan kebaikan, seperti bersedekah dan melaksanakan

' HR Abu Daudktab al-Buyi',babfi Tsaman al-Kharnr u,a al-Mayyitah,3488. Imam Ahmad
d,alam al - Mu sn ad, iilid I, hal: z 47 - z9 3.
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ibadah haji, tidak akan diterima di sisi Allah swt. Artinya, seseorang yang

berbuat demikian tidak akan memperoleh pahala di sisi Allah swt.

Imam Muslim meriwayatkan satu hadits dari Abu Hurairah ra, ia berkata,

Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah swt. itu baik dan tidak menerima

kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan orang-orang yang

beriman untuk melakukan segala yang diperintahkan para rasul. Kemudian

Rasulullah swt. membaca firman Allah swt., 'Hai rasul-rasul, makanlah dari

makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh". (Al-Mu'minfrn

lzl]t sr). Beliau juga membaca firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman,

makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembqh"'

(Al-Baqarah [z]: ryz) Kemudian Rasulullah saw menceritakan seseorangyang

menempuh perjalanan panjang dalam keadaan tubuh lusuh dan berdebu. Dia

lantas menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, 'Wahai Tuhanku!

Wahai Tuhankul" Sementara makanannya haram, minumannya haram,

pakaiannya haram dan bergelimang dengan perkara-perkara yang diharamkan.

Akankah doanya dikabulkan oleh Allah swtl?"'

Dalam al-Musnad,Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa

Rasulullah saw bersabda,

)J .a*

q>cd ]

"Demi Allnh yang jiutaku berads di tangan-Nya. Setinp orang yang

memperolehhartamelalui carayangharam,hnrtaitu dia gunakan, diamendapatkan

keuntungan dsri harta itu, din sedekaltkan sehingga tidak tersisa lagi untuk alili

warisnya, maks semus itu hanya nksn menambah siksssn baginya di nerakn.

Sesunggultnya Allah swt. tidak menglnpuskan kejahatan dengan kejahatan. Akan

tetapi, Dia menglnpuskan kejalmtan dengan kebaikan. Sesungguhnya kejahatan

ti dak dap a t men glnpu skan kej ahat an. " 2

Dalam kitab lhmi' al-'Ultrm wa al-Hikamkaryalbnu Rajab terdapat beberapa

hadits dan atsdr sahabat yang berkaitan dengan masalah ini. Diantaranya adalah

hadits yang berasal dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

' Lihat takhriihadits ini sebelumnya.
' HR Ahmad'dalam al-Musnad, jiiid I, hal: l8z.
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,t.ot t.+-,+,f)
"Barnngsinpa yang berusaln LLntuk ilrctnperolelt lnrtn hsrtun kenudinn dia

bersedekah dengannya, mska ditt tidak menryerolelt palnla, sementara dosa dan

siksa tetap menimpa dirinya."l

Ada juga hadits yang dikutip oleh al-Qasim bin Mukhaimarah dalam

kitabnya al- Mard sil, b ahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

o"i t', "). "i '.a --' . .
,]>l aJ Jse J ra:. 3J-.an ,Vl ,-

ralll t-

"Barangsiapa tnemperoleh ltrtrta dengan carn haram, kemudiort lnrte itu

digunnkan untuk hersileturrahmi, ntau disedeknltkan ntmL dibelanjakan di jalnn

Allnh, umke sernua itu sksn dikumpulknn, kemudian dicnmpakknn ke dalnrn api

neraka.")

Dalanr kitab Syarfo al-Arba'in an-Nawawiyah karya Mulla Ali al-Qari

disebutkan satu riwayat bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

:J\is- isL, ';i- iit t Er. t,y,r:.*i, dr.tu:.r ,r ,:Iii
.,'oi. oor", ',t.. :,.,".':,, 8,
Se >-o:"-o -:l;;') ,!|i; ) j .'J'*J ! :rLjJt -/ lL'rtv ..13

"Sesttnggulmyn .iika seseorang melnkuknn ihndnh hnji dengan hiaya yang

diperolelr dsri cara yang tidak haik, kernudinn dia mensiki kendaraannya dan

mengucapkan talhish dari atas kendarsan tersebut, moka mnlaikttt akan menjnutnb

dnri langit, 'Tidsk sdcr sornbutnn dan kebnhngiaan baghnu. Ibsdah hajimu

ditolak'."3

Beberapa hadits di atas saling menguatkan antara yang satu dengan yang

lain. Hadits di atas juga menegaskan bahwa Allah swt. tidak akan menerima

sedekah, ibadah haji dan bentuk-bentuk ibadah yang lain, jika semua itu
dilakukan dengan menggunakan harta yang tidak baik dan diharamkan. Oleh

' Hadits yang sama disebutkan oleh al-Haitsami dalarn Majma'az-Zawk'id, ia berkata, "Hadits
ini disebutkan ath-Thabrani, didalamnya terdapat Muhammad ibnu Abban al-Ju'fi, ia adalah
periwayat dln'iJl' lilid X, hal: z9z.
Al-'lraqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Marasil dari riwayat al-
Qasim ibnu Mukhaimarah secara, mursall' Lihat al-Mughni'an flarnl al-Asfhr,jilir IL hal:
23. lihat Kanz al-'Umrnil, 9z65 d,an Ittihaf as-Shdah, i\Iid \rI, hal: 9.
Lihat takjrij hadits ini sebelumnya.
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sebab itu, mazhab Hanafi menyatakan bahwa melaksanakan ibadah haji dari

harta yang haram adalah haram.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Diharamkan memakai ganja, poppy, kokain dan berbagai jenis narkotika

lainnya.

z. Diharamkan memperjualbelikannya dan menjadikannya sebagai sumber

penghasilan.

3. Diharamkan menanam Poppy dan ganja untuk kemudian dijadikan

narkotika dengan tujuan dikonsumsi atau diperjualbelikan.

4. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkotika ini diharamkan

dan menggunakannya untuk melaksanakan ibadah tidak diterima di sisi

Allah swt., bahkan diharamkan.

Saya (Saryid Sabiq, red) sengaja membahas masalah ini dengan panjang

lebar dan cenderung membosankan. Tapi apa yang saya lakukan ini hanya untuk

menjelaskan yang hak dan menerangkan kebenaran agar kesalahpahaman yang

terjadi pada orang-orang yang tidak berpengetahuan dapat dihilangkan. fuga

agar disadari bahwa usaha untuk menghalalkan ataupun melegalkan narkotika

dengan berbagai jenisnya merupakan usaha batil, sesat dan menyesatkan.

Apapun yang saya uraikan disini adalah berdasarkan kitab Allah swt.,

sunnah rasul-Nya dan pendapat ulama fikih yang sesuai dengan kehendak dan

prinsip syariat Islam yang mulia.

Sebagai penutup dari pembahasan ini, saya mengucapkan segala puji bagi

Allah swt., Tuhan semesta alam dan Dialah yang memberi petunjuk pada jalan

yang lurus. Semoga Allah swt. senantiasa mencurahkan shalawat dan salam

kepada junjungan nabi kita, Muhammad saw., keluarga dan semua sahabatnya

hingga hari kiamat.

Hukuman Huditd
A@ Bagi Peminum Khamar q9r=

Ulama fikih sepakat bahwa

yang meminum khamar adalah
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hukuman cambuk. Perbedaan pendapat yang timbul di antara mereka adalah
berapa jumlah hukuman cambuk yang dijatuhkan. Menurut mazhab Hanafi
dan Maliki berpendapat bahwa hukuman cambuk yang mesti dikenakan bagi
orang yang meminum khamar adalah delapan puluh kali cambuk, sedangkan

mazhab Syaf i berpendapat sebanyak empat puluh kali cambuk.

Dalam masalah ini, Imam Ahmad memiliki dua riwayat. Penulis al-Mughni
berkata, "Dalam masalah ini terdapat dua riwayat. Riwayat pertama dari Imam
Ahmad yang menyatakan bahwa hukuman yang mesti dikenakan bagi orang
yang meminum khamar adalah delapan puluh kali cambuk. pendapat ini
dikemukakan oleh Imam Malik, ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut mereka,

berdasarkan pada ijma' sahabat.

Diriwayatkan bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah bersama

sekelompok umat Islam berkaitan dengan hukuman yang mesti dikenakan bagi
orang yang meminum khamar. Abdurrahman bin Auf berkata, "fatuhkanlah

hukuman terhadap peminum dengan hukuman yang paling ringan dalam hukum
had,yaitu sebanyak delapan puluh kali cambuki Umar kemudian mencambuk
orang yang meminum khamar sebanyak delapan puluh kali cambukan. Umar
juga memberitahukan tentang ketetapan hukum ini kepada Khalid dan Abu
Ubaidah di negeri Syam.'

Diriwayatkan bahwa Ali pernah berkata,

.'.t"r,'.. t,J.'. .:, '.' .:.. '.. .,..
5,.3^)l -1.> or-I>g ,G.p\ J-1-6 l)lj u,.5-La 

-5-

"Apabila seseorang telsh mabuk, tnoko dia skon meracou, dan opabila

nterocau, mako dia akan berdusta. Maka jatuhkan lrukuman kepadanya snrna seperti
lrukuman ynng dikenakan kepada pendusta."3 HR Al-Iauzjani, Daruqutni dan
lain-lain.

Riwayat kedua dari Imam Ahmad menegaskan bahwa hukuman bagi orang
yang meminum khamar adalah sebanyak empat puluh kali cambuk. Ini merupakan
pendapat Abu Bakara dan Imam Syaf i. sebagai landasannya adalah kasus Imam
Ali yang pernah menghukum al-Walid bin'Uqbah dengan empat puluh kali
cambuk. Kemudian Imam Ali ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah menjatuhkan
hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali, demikian juga dengan Abu Bakar

ril

Ha_4its ini dikategorikan sebagai hadits shahih oleh al-Albani dalam lrwh' al-Ghatil, jilid
VIII, hal:45.
[g*] artinya berbicara dengan sembrono.
AtsAr ini diang_gap dha'if oleh al-Albani dalam lrwh' al-Ghalil,jilid VIII, haI: 46.
Ini bukan Abu Bakar al-shiddiq, khalifah pertama, akan tetapi seorang murid atau prnganut
Mazhab Hanbali.
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yangmenjatuhkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. Namun, Umar

pernah menjatuhkan hukuman sebanyak delapan puluh kali. Semuanya mengikuti

Sunnah Rasulullah saw. Bagaimanapun juga hukuman sebanyak empat puluh

kali cambuk adalah hukuman yang lebih saya sukaii" HR Muslim.

Dari Anas, dia berkata, "Suatu ketika, seseorang yang baru saja minum

khamar dihadapkan kepada Rasulullah saw. Beliau lantas memukulnya dengan

sandal beliau lebih kurang sebanyak empat puluh kali. Kemudian dia dihadapkan

kepada Abu Bakar yang juga memukulnya sebanyak empat puluh kali. Kemudian

orang yang sama dihadapkan kepada Umar dan meminta pendapat para

sahabat berkaitan dengan hukuman yang mesti dijatuhkan terhadap orang yang

meminum khamar. Ibnu Auf mengemukakan pendapat bahwa hukuman yang

paling ringan adalah sebanyak delapan puluh kali cambukan.'Kemudian Umar

mencambuk laki-laki itu sebanyak delapan puluh kali.":

Apa yang dilakukan Rasulullah saw. merupakan hujjah yang tidak boleh

ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan orang lain, sementara ijma'tidak

diakui jika bertentangan dengan perbuatan Rasulullah saw., Abu Bakar dan

Ali. Adapun apa yang dilakukan Umar yang menambahkan jumlah hukuman

cambuk hingga delapan puluh kali dianggap sebagai ta'zir dan hal itu boleh

dilakukan jika seorang pemimpin melihat ada maslahat di baliknya.4 Pendapat

ini dikuatkan oleh satu kasus, di mana Umar pernah menghukum seorang

laki-laki yang gagah dan memiliki kebiasaan minum khamar dengan hukuman

sebanyak delapan puluh kali cambukan, sedangkan seorang laki-laki yang lemah

dan kurus dijatuhi hukuman sebanyak empat puluh kali cambukan.

Adapun ketetapan agar menghukum mati seseorang yang kecanduan

minum khamar telah mansukh.DariQubaishah bin Dzu'aib, bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

i .,o. ;^t2o, a ' Jo j o ' tot o ' , .: 
1

.a4\)\ yi r,":Jl-Jt g ,."bV:Lc .-r!i ,;:J;U -rLe rp .,o .-rIiU c,^Jt + /- j

"Barangsiapa yang minum khamar, maka cambuklah. Jika dia kembali

meminumnya, maka cqmbuklah. likn dia kembali lagi meminumnya pada kali yang

ketiga ntau kali ynng keempat, mctko bunultlah dia".

HR Muslim, kltab " al-Huditdl' bab "Hadd al-Khamrl' jilid xI, hal: z 16.

Disini beliau mengisyaratkan kepada hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada
seseorans vans menuduh orane. lain berbuat zina.
HR euH;a'ri, iitub"ol-Hrdrd:'bab" Ma lah fi Dharb Sydrib at-Khamr," jilid Vlll' hal: 4 r 8.

Muslim, kitab " al- Hu didl' bab " Hadd al- Khamrl' iilid xI, hal: z r 5.
Inilah pendapat yang paling utama bahwa h tkumanbudidyang pantas dijatuhkan-kepada
peminum khimir adilah sibanyak empat puluh kali cambuk, boleh menambah lebih dari
itu lika ada maslahat di balik pelaksanaannya.
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Kemudian Rasulullah saw. dihadapkan dengan seorang yang meminum

khamar, kemudian orang tersebut dicambuk. Setelah itu, peminum itu dihadapkan

lagi kepada Rasulullah saw karena kasus yang sama, lalu beliau mencambuknya

lagi. Selanjutnya orang yang sama dihadapkan lagi dengan pelanggaran yang

sama, beliau juga mencambuknya. Pada kali yang keempat, orang itu dihadapkan

lagi dan Rasulullah saw kembali mencambuknya. Beliau menarik kembali

hukuman mati baginya dan ini merupakan suatu keringanan hukuman."'

Bagaimanakah Cara Menetapkan Hukuman Had?

Hukuman had dapat ditetapkan berdasarkan kepada salah satu antara dua

perkara berikut:

r. Pengakuan yang dibuat oieh orang yang meminum khamar, bahwa dirinya
telah meminum khamar.

2. Kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi yang adil.

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan penetapan hukuman had

berdasarkan pada bau yang tercium bahwa dia telah minum khamar. Mazhab

Maliki berpendapat bahwa hukuman had wajib dilaksanakan jika terdapat

bau minuman khamar pada diri seseorang yang disertai dengan kesaksian dua

orang adil yang turut mencium bau khamar di samping hakim. Karena bau

menunjukkan bahwa seseorang telah minurn khamar dan bukti penciuman

itu sama kedudukannya dengan bukti suara atau tulisan.

Abu Hanifah dan Imam Syaf i berpendapat bahwa bukti melalui penciuman

tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman had,

karena mengandung keraguan dan bau memang mengandungi kesamaran,

sementara penetapan hukuman hadharus ditolak jika didasarkan pada sesuatu

yang masih meragukan dan syubhat.

Selain itu, kasus minum masih diragukan antara minum khamar karena

tidak sadar atau karena dipaksa untuk meminum. Bau yang tercium bisa juga

berasal dari benda-benda lain yang memiliki bau yang hampir sama dengan

bau khamar. Pada dasarnya, seseorang bisa terbebas dari hukuman dan syariat

Islam sangat menginginkan untuk tidak menjatuhkan hukuman dalam kasus

seperti ini.

' HRAbuDaud,kitab"al-Hudttdl'bab"IdzhTatabahfiSyurhal-Khamr:+4S5.Tirmidzidari
Muawiyah, Abr.r Hurairah dan labir kitab"al-Hudid]'bab"Mn la'a min Syurb al-Khamr
Fajlidihu)' 1468. Ibn Majah dari Abu Hurairah,ktab "al-Hudtrdl' bab "Man Syarib al-
Khamr Miraranl' Izsz zl.
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J.

Syarat-Syarat Pelaksanaan Had

Ada beberapa syarat untuk menetapkan hukuman had disebabkan

meminum khamar, yaitu:

l. Orang yang meminum berakal. Sebab, berakal merupakan salah satu rukun

taklif (pembebanan suatu hukum). Oleh sebab itu, bagi orang gila yang

meminum khamar, dia tidak dikenakan hukuman had, demlkian juga

dengan seseorang yang akalnya tidak sempurna.

Orang yang meminum khamar sudah mencapai usia balig. fika kanak-

kanak kecil meminum khamar, maka dia tidak dikenakan hukuman ftad'

karena dia belum mulkallaf.

Orang yang meminum khamar melakukan perbuatannya didasarkan pada

keinginannya sendiri. Seseorang yang minum khamar karena dipaksa tidak

dijatuhi hukuman hctd, batkpaksaan tersebut dilakukan dengan ancaman

bunuh, siksaan fisik maupun ancaman untuk memusnahkan seluruh harta

miliknya. Sebagai dasarnya adalah paksaan tidak dikategorikan sebagai

perbuatan yang mendatangkan dosa. Rasulullah saw. bersabda,

"i " ' 
t t o t

4t, 1;.-",.C.^l,r \.. crf,"lJt o ."UoJt gli :t e.',

"Telah aiangtoat (rukut) dnri unttltku ketikq ntelokukon sestrattr karermkeliru,

lupa dan ketika dipaksa."l

lika dosa tidak dicatat, maka tidak ada hukuman hadyangmesti dijatuhkan

terhadapnya. Sebab, pelaksanaan hukuman had didasarkan pada perbuatan

dosa dan maksiat. Kondisi darurat juga masuk dalam kategori dipaksa. |adi,

jika seseorang tidak menemukan air dalam keadaan yang sangat haus dan

dikhawatirkan dirinya akan mati, dan dia hanya mendapati khamar, maka

dia boleh meminumnya. Demikian juga dengan seseorang yang sangat lapar

dan dikhawatirkan akan meninggal dunia karena minum khamar dalam

kondisi seperti ini merupakan suatu keharusan demi keselamatan diri.

Ini berdasarkan pada satu kaidah fikih, bahwa darurat memperbolehkan

segala yang dilarang.

Allah swt. berfirman,

@ :;: :;'t6\-t'lW Jf-x ;c't' {; ;i'},ti ;3
"Tetnpi barnngsiapn dolorn keadoon tetpaksa (tnemakannya) sedang din tidak

' Lihat pada takhriihadits sebelumnya.
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menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak sda doss

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Al-Baqarah l2l:173)

Dalam kitab al-Mughni disebutkan bahwa Abdulah bin Hudzafah pernah
ditawan oleh tentara Romawi. Dia ditawan oleh salah seorang tentara yang
kejam dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat air yang bercampur
dengan khamar dan daging babi panggang. Abdullah dipaksa memakan
daging babi dan meminum khamar dalam tahanan selama tiga hari, tetapi
dia tidak mau meminum dan memakan hidangan yang telah disediakan.
Mereka akhirnya terpaksa membebaskannya karena takut dia mati. Ketika
dibebaskan, Abdullah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah swt.
menghalalkan makanan dan minuman najis itu bagiku, karena aku ketika
itu dalam keadaan terpaksa. Tapi aku tidak mau mengecewakanmu setelah

aku memeluk agama Islaml'

4. Orang yang meminum mengetahui bahwa yang diminumnya ada se-

suatu yang memabukkan. |ika dia meminum khamar dalam keadaan

tidak mengetahui bahwa benda yang diminumnya memabukkan, maka
ketidaktahuan ini bisa dijadikan sebagai uzur baginya dan tidak dijatuhi
hukuman had. Tapi,jika sebelum meminum ada orang lain yang sudah
mengingatkan nya bahwa yang akan diminumnya memabukkan, namun
dia tidak mengindahkan dan tetap meminumnya, maka dalam kondisi
seperti ini, tidak dianggap sebagai uzur karena dia tidak termasuk orang
yang tidak tahu. Dia dianggap sudah mengetahui tapi tetap bersikeras
melakukan perbuatan maksiat dan terlarang tersebut. oleh sebab itu, dia
mesti dijatuhi hukuman had.

|ika seseorang meminum sejenis minuman yang diperdebatkan oleh
para ahli fikih, apakah minuman tersebut termasuk khamar atau tidak,
maka orang itu tidak dijatuhi hukuman had, karena perbedaan pendapat
merupakan suatu syubhat atau kesangsian, sedangkan hukuman mesti
ditolak disebabkan adanya syubhat atau kesangsian.

Demikian juga hukuman had tidak dijatuhkan kepada seseorang yang
meminum perahan anggur mentah yang sudah menjadi minuman keras

dan berbuih, jika orang yang meminumnya tidak mengetahui bahwa
jenis minuman tersebut diharamkan menurut ijma'ulami fikih, karena
dia tinggal di Ddr al-Harb atau baru masuk Islam. Ketidaktahuannya ini
dianggap sebagai salah satu vzur yang dapat menggugurkan hukuman
had. Hal ini berbeda dengan seseorang yang tinggal di Dhr al-Isldm dan
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dia bukan seseorang yang baru masuk Islam. Orang semacam ini, jika

dia minum khamar, maka hukuman had mesti dijatuh kepadanya dan

ketidaktahuannya tidak dianggap sebagai uzur, karena masalah ini sudah

jelas diketahui dalam agama Islam.

Status Seseorang dan Beragama lslam Tidak Meniadi Syarat

dalam Pelaksanaan Hukuman Had

Status seseorang yang tidak menjadi hamba sahaya dan beragama Islam

tidak menjadi syarat dalam pelaksanaan hukuman had. Seorang hamba sahaya

yang meminum khamar mesti dijatuhi hukuman h ad,karenadia sudah dikenai

hukum taklif (pembebanan hukum) yang telah diperintahkan dan dilarang oleh

Allah swt., kecuali pada beberapa taklif yang sukar dilakukan oleh golongan

ini disebabkan sibuk mematuhi perintah-perintah tuannya, seperti tidak

menghadiri shalat fumaat dan shalat berjamaah.

Allah swt. memerintahkan agar menjauhi meminum khamar. Perintah ini

ditujukan kepada orang merdeka dan hamba sahaya. Usaha untuk menjauhinya

tidak menlulitkan hamba sahaya, disamping mudharat yang ditimbulkan oleh

khamar tersebut tidak hanya menimpa orang merdeka, tapi juga turut dirasakan

hamba sahaya. Yang membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya

dalam masalah ini adalah hukuman had yang akan dijatuhkan. seorang hamba

sahaya dijatuhi hukuman separuh dari hukuman orang merdeka. Dengan demikian,

hukuman yang mesti dijatuhkan kepada seorang hamba sahaya adalah sebanyak dua

puluh kali cambuk atau empat puluh kali cambuk menurut perbedaan pendapat

berkaitan jumlah hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang merdeka.

Sebagaimana status merdeka tidak disyaratkan dalam menjatuhkan

hukuman had,beragama Islam juga tidak disyaratkan. Dengan demikian, Ahli

Kitab yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani yang bertempat tinggal di negeri Islam

dan hidup bersama kaum muslimin sebagai warga negara' seperti orang-orang

Qibthi di Mesir', demikian juga dengan Ahli Kitab yang hidup untuk sementara

waktu bersama kaum Muslimin berdasarkan pada perjanjian keamanan,' seperti

orang asing, mereka tetap dijatuhi hukuman h ad jlkameminum khamar. Sebab,

mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin. Di

samping itu, khamar juga diharamkan dalam agama mereka' sebagaimana yang

telah dijelaskan sebelumnya.

' Secara umum mereka dikenal dengan istilah kafir dzimmi dalam fikih'
' Lebih dikenal dengan istilah musta'man.
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Khamar dapat mendatangkan pengaruh buruk dan bahaya besar dalam
kehidupan masyarakat dan individu. Islam ingin memelihara masyarakat

yang bernaung di bawah benderanya dan senantiasa menjaga kebersihan,
kekuatan dan keutuhannya sehingga masyarakat tidak dilanda sifat lemah, baik
ditimbulkan dari kalangan umat Islam maupun non-muslim. Inilah pendapat
mayoritas para ulama likih dan merupakan pendapat yang benar yang tidak
perlu lagi diperdebatkan.

Mazhab Hanafi berpendapat, meskipun menurut kaum Muslimin khamar
tidak dianggap sebagai harta, karena Islam telah mengharamkannya, namun
tetap dianggap sebagai harta yang bernilai bagi Ahli Kitab. ladi, siapapun dari
kalangan kaum Muslimin yang merusak dan menumpahkannya, maka dia
wajib menggantinya senilai khamar tersebut kepada pemiliknya. Disamping
itu, meminum khamar dibolehkan menurut Ahli Kitab. Kita sebagai orang
Islam diperintahkan untuk membiarkan mereka dan demikian pula agama dan
ajaran yang mereka amalkan. Oleh sebab itu, tidak ada hukuman had yang mesti
dijatuhkan terhadap Ahli Kitab jika mereka meminum khamar.

Walaupun khamar diharamkan dalam kitab suci mereka, namun kita mesti
membiarkannya karena mereka tidak menganut ajaran yang mengharamkan
khamar dan interaksi kita kepada mereka adalah berdasarkan pada apa yang
mereka anut, bukan berdasarkan pada kebenaran yang mesti mereka anut.

Berobat dengan Menggunakan Khamar

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat fahiliah mengonsumsi khamar untuk
tujuan pengobatan. Ketika Islam datang, ia melarang melakukan pengobatan dengan

menggunakan khamar. Islam juga menyatakan haram mengonsumsinya.

Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Thariq
bin Suwaid al-fu'Ii, bahwa, "Dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang
hukum khamar. Kemudian beliau melarangnya, lalu Suwaid berkata, 'Saya

membuat khamar untuk tujuan pengobatani Rasulullah saw. menjawab,

it, '"4 
9 ,rr rn _; i1

"sesunggulmya klumar bukrmlnh oa*,' ,opi in a'llslnlt penqakit."l

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Rasulullah saw. bersabda,

HR Muslim kitab al-Asyribah,bab Tahrim at-Taddwi bi al-Khamr, r984. Abu Daud kitab
ath-Thibb,bab fi al-Adwiyah al-Makrihaft, jilid IV, hal: 6. Tirmidzi'kiiab ath-Tl,ibb, Ma
I6h fi Karahiyah at-Tadawa bi al-Muskir, zr rg.
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,rr" frjti \j ,r";'rrt* ,it'1t ,ts
z',

jr 1;.i; ,itritri,ftr jji "r,r 
il

"Sesunggulmyt Allah swt. telah menurunkan penyakit
sehingga setia1t penyakit pasti ada obatnqa. Maka, berohqt

beroLtnt dengnn ntenggunnknn sesunht ynng dihnramknn."1

sekaligus obatnyn,

kalisn tlan jnngan

Pada masa sebelum kedatangan Islam, masyarakat ]ahiliah sering meminum
khamar untuk tujuan menghangatkan tubuh pada saat cuaca dingin, kemudian
Islam melarang perbuatan yang sedemikian.

Abu Daud meriwayatkan, "Bahwa Dailam al-Himyari pernah bertanya
kepada Rasulullah saw, 'wahai Rasulullah, kami tinggal di sebuah daerah
yang sangat dingin, sedangkan kami harus bekerja. Bolehkah kami meminum
minuman yang terbuat dari sari pati gandum untuk memperkuat tenaga dan
melawan dingin di negeri kami?" Rasulullah saw. bertanya,' Apakah minumqn itu
memabukkan'?, Dailam rnenjawab, 'Iya.'Beliau lantas bersab da,'lauhilah barang
itu'.Datlam berkata, Akan tetapi, orang banyak tidak mau meninggalkannya'.
Rasulullah saw. berkata, 'Jiko mereka tidak mau meninggalkannya, maka
perangilah merekal"

Sebagian ulama memperbolehkan berobat dengan khamar dengan syarat
tidak ada obat lain yang halal untuk menggantikan obat yang haram. Selain

itu, disyaratkan bahwa seseorang yang berobat tidak bertujuan memperoleh
kesenangan dan tidak melebihi kadar yang ditentukan oleh dokter. Hal ini sama

kedudukannya dengan dibolehkan minum khamar dalam keadaan darurat.

Para ulama sering rnembuat perurnpamaan dalam masalah ini dengan

seseorang yang memakan sesuap nasi lalu tersedak sehingga membuat dirinya
hampir tidak dapat lagi bernafas dan tidak menemukan benda lain untuk
menurunkan makanan ke daiam perutnya selain khamar. Demikian dengan
seseorang yang sudah hampir mati karena kedinginan dan tidak ada sesuatu
untuk menyelamatkan dirinya daripada kebinasaan selain se cawan atau seteguk
khamar. Demikian juga dengan seseorang yang diserang penyakit jantung hingga
hampir mati sedangkan dokter mengatakan bahwa tidak ada obat selain khamar
dengan kadar tertentu.

semua contoh ini termasuk kategori kaidah fikih yang mengatakan bahwa

kondisi darurat membolehkan untuk menggunakan benda-benda yang dilarang.

' HR Abu Daud kitab ath-Thibb.bab fi al-Adwiyah al-Makrihah, $z+,jilid IV hal: z.
' HR Abu Daud, kitab "aI-Asyribahl'bab"an-Nahy'an al-Muskirl'-jiiid ill, hal: 328.
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2.

l.

J'

SANKSI ZINA

Islam menganjurkan kepada umatnya agar menikah karena ia merupakan

cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Di
samping itu, pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami-istri

untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung.

Keduanya pun rnemiliki komitmen untuk menjaga buah akad mereka,

menaburkan benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan

hati, kesucian, kemuliaan, ketinggian harga diri, dan kemuliaan jiwa;

dengan tujuan agar keturunan mereka dapat bangkit dalam menghadapi

kehidupan mereka dan memberi kontribusi positif dalam membangun

dan meningkatkan kualitas hidup.

Sebagaimana yang sudah jelas bahwa Islam telah menetapkan cara

terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, dan pada saat yang

sama, Islam melarang umatnya menyalurkan kebutuhan biologisnya

dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk

merangsang insting seks dengan segala cara. Hal ini bertujuan agar

insting tersebut tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Karena

itu, Islam melarang umatnya melakukan pergaulan bebas antar-lawan

jenis, berdansa, mendengar nyanyian yang dapat menumbuhkan

syahwat, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah seks,

serta semua hal yang dapat memengaruhi insting seks seseorang, atau

memancingnya untuk melakukan zina. Ketetapan ini bertujuan untuk

mencegah faktor-faktor yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan

berumah tangga.

Perzinaan merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kehidupan

rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral.

I

I
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4.

Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang

yang berlaku sehingga apabila hal itu dilakukan, maka pelakunya pantas

dikenakan sanksi yang paling keras. Perzinaan merupakan perbuatan

yang sangat membahayakan, serta dapat menimbulkan banyak kejahatan

dan tindak kriminal yang lain. Hubungan bebas antara laki-laki dan

perempuan, serta hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang tidak

sesuai dengan cara yang dibenarkan merupakan salah satu faktor yang

dapat menghancurkan eksistensi sebuah masyarakat. Lebih dari itu,

hubungan semacam itu termasuk perbuatan tercela dan sangat hina. Allah

swt. berfirman,

r@>+ra;rl;1-rsL{d:ri.1iv;\5
"Dan janganlnh ksmu mendekati zina; sesungguhnya zinn itu adalah suatu

perbuntan yang keji dun suatu jalan ynng buruk." (Al-IsrA'[17] : 32)

Hubungan laki-laki dan perempuan yang terjadi secara bebas merupakan

faktor penyebab secara langsung penyebaran penyakit yang membahayakan,

dapat merusak anggota badan dan dapat menular secara turun-temurun

dari seorang ayah kepada anak-anaknya, bahkan sampai kepada cucu-

cucunya. Misalnya, penyakit sipilis atau kencing nanah.

Hubungan seks secarabebas juga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan.

Sebab, rasa cinta merupakan tabiat dasar yang ada pada diri manusia.

Sangat jarang ditemukan ada laki-laki mulia dan perempuan suci yang rela

akan adanya kasus perselingkuhan. Bahkan, terkadang seorang laki-laki

tidak mendapatkan jalan lain untuk membersihkan aib yang dialami oleh

diri dan keluarganya, kecuali dengan cara membunuh orang yang telah

berselingkuh dengan istrinya.

Perzinaan dapat merusak tatanan dalam keluarga dan memutus hubungan

suami istri juga dapat menjadi pendidikan yang tidak baik bagi anak-anak,

yang mana semua itu dapat menjadikan mereka menjadi anakgelandangan,

melakukan penyimpangan terhadap aturan yang ada, dan melakukan tindak

kriminal.

Perzinaan dapat menyia-nyiakan ikatan nasab dan pemilikan hak harta

waris pada orang yang tidak semestinya menerima ketika ada pembagian

harta warisan.

Dalam praktik perzinaan, ada pembebanan bagi seorang suami yang

istrinya melakukan hubungan dengan orang lain. Sebab, bisa jadi perzinaan

5.

7.

8.

I
r
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yang dilakukannya merlyebabkan kehamilan sehingga suaminya yang akan
(menanggung beban) untuk mendidik anak yang sebenarnya bukan darah
dagingnya keturunannya.

9. Perzinaan merupakan hubungan sesaat yang ketika hubungan itu berakhir,
maka tidak ada tanggungjawab apa pun yang harus diselesaikan. Dengan
demikian, perzinaan tak ubahnya prilaku yang dilakukan oleh binatang.
Tentunya perilaku semacam ini dijauhi oleh manusia yang merupakan
makhluk yang paling mulia.

Kesimpulannya adalah, secara ilmiah, perzinaan mengandung banyak
rnudharat yang tidak diragukan lagi. Ia merupakan t'aktor utama penyebab
kerusakan dan amburadulnya moralitas. Selain itu, ia dapat menjadi penyebab
tersebarnya berbagai macam jenis penyakit dan rnendorong laki-lakr untuk tetap
membujang, dan lebih senang berpacaran. Karena itu, ia melupakan faktor
utarna terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, tersebarnya
prostitusi, serta timbulnya ragam tindak kriminal.

Dengan kenyataan di atas, Islam menentukan hukuman dari perzinaan
dengan hukuman yang sangat berat. Meskipun hukuman ini tampak berat,
tapi sebenarnya dampak kejahatan yang ditimbulkan dari perzinaan jauh lebih
berbahaya dan besar bagi masyarakat daripada hukumannya yang begitu berat.

Islam melihat bahaya nyata yang akan menimpa orang yang melakukan
perbuatan dosa dan bahaya yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Lalu
Islam menetapkan dua bahaya yang lebih ringan dan hal ini bisa dipandang
lebih adil. Tidak diragukan lagi bahwa bahaya yang ditimbulkan akibat kerasnya
hukuman zina tidak sebanding dengan bahaya yang akan terjadi di tengah-
tengah masyarakat, seperti merebaknya perzinaan itu sendiri dan kemungkaran,
serta meluasnya kekejian dan kejahatan.

Apabila penegakan hukuman atas perzinaan dapat menyakiti orang yang
melakukannya, pada dasarnya penegakan itu bermaksud untuk menjaga jiwa,
harga diri, dan melindungi sebuah keluarga yang menjadi pondasi utama dalam
membangun sebuah masyarakat. Apabila tatanan suatu keluarga baik, maka
tatanan suatu masyarakat akan menjadi baik. sebaliknya, jika tatanan suatu
keluarga rusak, maka tatanan masyarakat juga akan rusak. Eksistensi suatu
umat akan menjadi nyata apabila umat berakhlak dengan akhlak yang mulia,
beradab dengan adab yang tinggi, bersih dari kekejian dan kotoran, serta suci
dari keterbelakangan dan kemunduran.

Di samping syariat Islam memperbolehkan monogami, tapi juga
memperbolehkan poligami. Hal ini sebagai alternatifyanglebih luas bagi umatnya
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untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal. Di samping itu,

diperbolehkannya poligami dalam Islam agar orang yang melakukan perzinaan

tidak lagi beralasan untuk berzina. Islam sangat berhati-hati dalam menerapkan

hukuman bagi orang yang berzina, yang dilaksanakan untuk mengancam para

pelaku perzinaan. Di antara bentuk kehati-hatian Islam dalam menetapkan

hukuman perzinaan adalah:

1. Islam menggugurkan hukuman apabila ada keraguan. Dengan demikian,

hukuman tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah dipastikan bahwa zina

benar-benar telah dilakukan.

2. Untuk memastikan terjadinya kriminalitas ini (perzinaan), mesti empat

orang laki-laki adil untuk menjadi saksi. Karena itu, kesaksian seorang

perempuan dan orang fasik tidak bisa diterima.

3. Semua saksi harus melihat perzinaan secara langsung sebagaimana mereka

melihat masuknya pensil alis ke dalam botol celak atau masuknya tali

ke dalam sumur. Hal ini merupakan salah satu hal yang sulit untuk

ditetapkan.

4. Apabila sudah dapat dipastikan bahwa tiga orang saksi dari empat orang

saksi mengajukan kesaksian yang sama, sementara saksi yang keempat

mengajukan kesaksian yang berbeda, atau salah satu dari mereka menarik

kembali kesaksiannya, maka mereka akan dikenai hukuman atas tuduhan

perzinaan.

Inilah bentuk kehati-hatian yang ditetapkan oleh Islam dalam memastikan

tindak kriminal ini (perzinaan, red) yang pada saat tertentu, tapi pasti kehati-

hatian ini dapat mementahkan terjadinya perzinaan.

Pada dasarnya, hukuman atas perzinaan ini lebih dititikberatkan pada

pemberian ancaman terhadap pelaku perzinaan daripada pelaksanaan dan

penegakannya. Ada seseorang yang bertanya, "jika hukuman zina termasuk

hukuman yang jarang dilaksanakan karena sulitnya memberikan kesaksian,

lantas mengapa Islam mensyariatkannya?"

fawaban atas pertanyaan ini adalah, sebagaimana yang telah kami sebutkan

sebelumnya, bahwa apabila seseorang memerhatikan hukuman yang begitu

berat atas suatu tindakan dan memerhatikan bahaya dari tindakan tersebut,

maka dia akan berfikir seribu kali sebelum melakukannya.

Hukuman seperti ini merupakan salah satu tindakan pencegahan untuk

menghilangkan faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kriminalitas.

Apalagi, naluri seks termasuk naluri yang paling kuat, meskipun tidak secara

232 - Fikih Sunnah IV



mutlak. Karena itu, salah satu cara yang paling tepat untuk mengatasi hal itu
adalah dengan menetapkan hukuman yang keras. Penyaluran naluri seks yang

salah layak mendapatkan hukuman.

Tahapan Penetapan Hukuman Perzinaan

Sebagian besar ahli fikih berpendapat bahwa penetapan hukuman zina

terjadi secara bertahap, sebagaimana penetapan hukum haram khamar. |uga
penetapan hukum puasa.

Pada masa awal syariat Islam, hukuman perzinaan berbentuk penyiksaan,

ejekan, dan kecaman. Allah swt. berfirman,

,@ "-wi,trt 6rir;46.,s:cri,6 ?-r$5 oii,i,
"Dan teflmdap dun orong Vang melakukrtn perbuntan keji di antnrn kamu,

mska berilalt lutkuman kepadn keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dsn

mentperbaiki diri, maks biarknnloh merekn." (An-NisA'(41: 16)

Setelah itu, tahapan hukuman berikutnya bagi orang yang melakukan
perzinaan adalah dikurung di dalam rumah. Allah swt. berfinnan,

"Dnn (terhadap) para uanits ynng mettgerjaktn perltuatan keji, lrcndtrklah

ada ernpnt orang saksi diantara kamu (yang rnenyaksikannya). Kentudian apaltiln

mereko telah rnemheri persoksian, mnkn kurunglah merekn (roanita-wnnita itu)
dalam runmh santpai rnerekct menenrui ajnlnya, ntau snmpai Allah nrcxilteri jalnn

yang lain kepadanya." (An-NisA'[4]: 15)

Kemudian, ketika kondisi masyarakat sudah stabil, Allah swt. memberikan
jalan keluar, yaitu bahwa hukuman bagi perawan dan perjaka yang berzina,

hukumannya cambuk sebanyak seratus kali. Sementara orang yang sudah

menikah, hukum baginya adalah dirajam sampai meninggal dunia.

Tahapan ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat

sehingga masyarakat dapat menerima penetapan ini dengan baik dan lapang

dada. Adapun hukum itu ada karena untuk menjaga kesucian dan harga

diri setiap Muslim. Begitu juga, hal itu dilakukan agar tidak menyusahkan

masyarakat dalam mengikuti perubahan hukuman yang ada sehingga mereka

tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah agama. Pendapat
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sebagian besar ahli fikih ini berlandaskan pada hadits yang bersumber dari

Ubadah bin Shamit ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

. ta* t: aju jJ-- ,!u ,5J' {,- jl 
"lrt

ta

"Ambillsh ketentunn dnriku, onrbillqh ketentuLn doriku. sesungguhnya

AIIah telah nrcmberikan jatan bagi mereka; (apnbiln) perawan dan bujang berzina

(maka lrukuman bagi nrcreka) sdslnh dicambuk serntus kali dqn diasingkan selama

setslrun. Dan bagi laki-taki ynng sudah beristri dan perentpuan yang sudnlt

bersuami melokukon zina, (maka lrukunnn bagi mereka) adalslt dicanfuuk seratuts

kali latu dirajam."l HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi'

Secara tekstual, kita melihat bahwa dua ayat yang ada di dalam surah An-

NisA'yang telah disebutkan di atas membahas ketentuan sanksi yang berkenaan

dengan perilaku lesbian dan homoseksual. Ketentuan hukuman atas kedua

perilaku menyimpang itu berbeda dengan hukuman zina yang sudah ditentukan

ukurannya dalam surah An-Ntrr.

Ayat pertama dalam surah An-Nisd membahas perilaku lesbian (as-Sihdq).

Allah swt. berfirman, "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan

keji, hendaklah ada emPat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).

Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka

(wanita-wanita itu) dalom rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai

Allah memberi jalan yanglain kepadanya'" (An-Nisd [+]' rS)

Sementara dalam ayat yang kedua, membahas perilaku homoseksual (al-

Liwath). Allah swt. berfirman,

'b\44;\L\,Wr+;Va*tllQrSUiC)!z-ra$5qiii'
@se;rar;

"Dan terhadap dun orong yang melakukun perbuatan keji di nntma kanru,

maka berilah lrukuman kepada kedunnya, kemudian iika keduanya bertaubst dnn

memperhaiki diri, makt biarkanloh merekn. Sesungguhnya Allah Maha Penerima

toubat lagi Maha Penyayang." (An-NisA'[4]: 16)

Penjelasan dari masing-masing ayat di atas adalah sebagai berikut:

r. Maksud dari ayat pertama adalah bahwa para perempuan yang melakukan

' Lihat takhrij hadits sebelumnya.

234 - Fikih Sunnah IV

l.t

i; $ ;c\oJ.> ,*
J\>te

, tt o'
t o,1,. --, d.tr
n-> Jl t 4iLp -Ll> 

-::ltJ\ " .



perbuatan keji, yaitu lesbian, maka orang yang rnenjadi saksi atas

perbuatan mereka adalah empat orang laki-laki. Apabila mereka sudah
memberi kesaksian, maka kurunglah dua perempuan lesbi itu di dalam
rumah. Tiap-tiap perempuan ditempatkan secara terpisah dan jauh dari
pasangannya hingga mereka menemui ajal di tempat itu atau hingga
Allah swt. memberikan jalan kepada mereka, yaitu mereka bertaubat atau

menikah dengan lawan jenis mereka agar mereka tidak lagi berhubungan
seks dengan sejenis.

z. Maksud dari ayat yang kedua adalah bahwa dua laki-laki yang melakukan
perbuatan keji, yaitu homoseksual, maka hukuman atas mereka berdua
dijatuhkan setelah adanya kesaksian. Tetapi, apabila rnereka berdua bertobat
sebelum mereka dihukurn, kemudian mereka menyesali perbuatan mereka,

memperbaiki perilaku rnereka, dan mennrcikan jiwa mereka, maka mereka

tidak dijatuhkan hukuman.

Perzinaan yang Mesti Mendapatkan Sanksi

Segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia yang tidak
sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama, maka ia termasuk perbuatan
zinayang meniscayakan penegakan hukuman yang sudah ditentukan. Sebab,

ia termasuk salah satu bentuk kriminalitas yang hukurnan atasnya telah
ditentukan.

Perzinaan yang meniscayakan penegakan hukuman dipastikan terjadi
apabila ada bukti masuknya seluruh atau sebagian zakar (kelamin laki-laki,
red) ke dalam vagina perempuan yang haram baginya', yang awali dengan nafsu

syahwat'. fuga selain pernikahan yang diragukan keabsahannya,3 meskipun dalam
persanggamaan yang dilakukannya tidak sampai mengeluarkan sperma.

Apabila seorang laki-laki menggauli perempuan yang haram baginya, tapi
tidak pada kemaluannya, maka perbuatan itu tidak meniscayakan penjatuhan
hukuman yang sudah ditetapkan dalam perzinaan, tapi meniscayakan pada

ta'zir. Ibnu Mas'ud ra. meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang
kepada Rasulullah saw. Lalu dia berkata, "Sungguh, aku telah mengobati
seorang perempuan di ujung kota. Lalu, menyentuh dari bagian (tubuhnya)
yang (sebenarnya) tidak boleh aku sentuh. Karena itu, aku serahkan diriku.

' Kecuali vagina istrinya sendiri.
' Berbeda dengan kemaluan binatang.
' Adapun.apabila.terjadi hubungan.siksual dalam ikatan pernikahan yang masih syubhat,

maka tidak ada hukuman atashad itu bagi si pelaku
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Hukumlah aku sesuai dengan kehendakmu." Umar berkata, "Semoga Allah

menutupi aibmu jika kamu berusaha untuk menutupi aib dirimu sendiril'

Sementara itu, Rasulullah saw tidak memberikan komentar apapun. Kemudian

beliau menyuruh seorang laki-laki untuk menyusulnya dan memanggilnya

kembali. Setelah itu, beliau membacakan ayat berikut ini kepadanya,

i:ttj"G$rj;rvb*',i(ei*);
"Dsn dirikatilnh sembnlrynng itu patla kedua tepi siang (pagi dan petnng) dan

pada bahagian permulnnn dnripnda ttrtlmn. Sesungguhnya perbuatan-perhuatan

yang baik itu nrcnglnpusknn (dosn) perbuatan-perbuotnn ynng buruk. Itulqh

peringatan hagi orang-orang Vang ingat."(Hnd' [11] : 11a)

Kernudian ada seorang laki-laki dari suatu kaum bertanya, "Wahai

Rasulullah, apakah isi ayat itu hanya ditujukan kepadanya atau untuk seluruh

umat manusia?" Rasulullah saw menjawab, "'l'lntuk seluruh umat manusia."'

HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.

Ad Perzinaan dan Jenisnya brs

Perzinaan adakalanya dilakukan oleh orang yang belum menikah dan

adakalanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Tiap-tiap mereka sudah

ada ketentuan hukum atas perbuatan yang dilakukannya'

Hukuman perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum
menikah

Ulama fikih sepakat bahwa hukuman perzinaan yang dilakukan oleh orang

yang belum menikah cambuk sebanyak seratus kali cambukan. Ketetapan ini

berdasarkan pada hrman Allah swt.,

$u,;*;{a$t"ritSaK:teSit+;."u#6'31+uo;vt|i

HR Muslim, kitab "at-Taubah," bab "Qauluhu Ta'ala: Inna al-Hasandti Yudzhibna as-
Sayyi6ti," jilidXVII, hal:8o. Abu Dawud, kitab"al-Hudud," bab"f i ar-Raiuli Yushibu
mii al-tvlar'att Dina al-lima'i," iilid IV hal: r6o. Tirmidzi dalamTuhfatul Akhwadzi. Kitab
"at -Tafsirl'bab"Wa-Min Sirati HAd," jilid VIII, hal,: +23.
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"Perentpunn tlang berzina dnn lnki-laki ynng bcrzirta, tnnko deralalt tinp-

tiap seorarrg tlnri keduottytt scrstus kttli tlcru, dtn jatr*ailnh balns lissilnn kepado

kedunnryal ntancegnh katrtu utttuk Qtrrrjnltutkort) ngatrn Allnlr, jikn katrtu lterirtnn

kepada AllalL dsn lnri nklirat, Llnrt hcndnklnlr (pcltksnnnttr) lutkurrran nrcrcko

disnksiksn olelt sekurrrytrrlstt dnri orang-orntrg tlnrtg btrhnnlr." (An-Nfir l24l:2)

Hukum Cambuk dan Pengasingan

Para ulama sepakat bahr,r.a hukuman irtas perzir.raall yang dilakr,rkan oleh

orang yang rnenikah adalah cambuk. Sementara penambahan hukuman lain

selain cambuk, yaitu pengasingan, ada perbedaan pendapat cli antara mereka.

r. Imam Syali'i dan Ahmird berpendapat: Hukurrran bagi pelaku zinir yang

belum menikah adalah dicambuk dan diasingkan selama satn tahun. Hal ini
berdasarkan pada haditsyang diriwavatkan oleh Irlam Bukhari dan Muslim dari

Abu Hurairah ra. dan Zaid bin Khalicl ra., bahna ada seorang lakiJaki dari Arab

Badui menemui Rasulullah saw.. Lantas dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku

mengucapkan sumpah kepadamu dengan nama Allah. Putuskanlah perliaraku

dengan hukurn Allahl' Lalu orang yang berselisih clengannya -sernentara dia

lebih rnernahami ajaran agama-berkata, "Berrar, n'ahai Rasulullah, berilah

keputusan terhadap pennasalahan yang terjadi cli antara kami sesuai dengan

hukum Allah, dan izinkan aku urrtuk rnerryirmpaikan permasalahan itu. Lalu

Rasulr"rllah saw bersabda, "katekon,!" Laki-laki itu berkata, 'Anakku adalah

pembantu laki-laki ini. Kemudian dia berzina dengan istri tuannya. I-antas ada

orang yang mernberitahu bahlr,a anakku harus dirajam. Lalu, aku menebusnya

dengan domba dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanva kepada

orang yang rnemiliki ilmu tentang masalah ini. Lalu mereka menyampaikan

kepadaku bahwa hukuman anakku adalah seratus kali cambukan dar-r

diasingkan selama satu tahun, sementara hukuman bagi laki-laki ini adalah

dirajami' Rasulullah saw. kenudian bersabda,

a

":- 
*ltt

. n - . - J t 
I : o 

- t6

3f! t5 ii -,t Jt *i;i L -rpl c .V -.- y.. ;iU J->c J \->, !, - 
z .

' Hal ini menunjukkan adanya larangan menggugr.rrkirn hukurnan. Sebagian ulana rnergatakan
bahwa maksud kalimat di dalarn ayat tadi adalah larangan untuk nrelernahkan pr,rkulan
sehingga si pelaku perbuirtan zina tidak merasa sakit.
Ada ulama yang berpendapat bahwa ketika prosesi penjatul.ran hukuman berlarx,isung,
rnaka prosesi itu wajib disaksikan oleh n.rinirnal tiga orang atau lebih.
Ada juga ulama yang mengatakan bahrva prosesi itu harus disaksikan oleh empat orang
saksi, selain saksi perziniran. Abu Hanifah berkata bahwa penegakan hudud tadi harus
dilakukan oleh seorang imam dan disaksiian deh banyak saksi, setelah perbuatan vna
ditetapkan dengan adanya ernpat saksi.
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"Deni dznt yang diriku berada di tangan kuasn-Nyn, surtgguh qku akan

nrenetnpkan sesuai dengon kitnb Allqh. Budak perempusn dan kanthing (yang

kamu herikan) nkan dikembaliksn. Dan bagi anaknru, dia dicambuk sebanyak

seratus kali cnmbukon dan diasingknn selnmo sotu talun. PergilolL wnhni Unois

ke rurnslt pereillpuan ini. likn din mengakui (perbuatannya), nmka rajanilah dia."

Abu Hurairah berkata, kemudian Unais menemui perempuan itu dan dia

pun mengakui perbuatannya. Lantas Rasulullah saw. menetapkan agar dia

dirajam.'

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah

saw. menetapkan (hukuman) perzinaan yang dilakukan oleh orang yang

belum menikah dengan diasingkan selama satu tahun dan dicambuk.'

Imam Muslim meriwayatkan dari Ubaidah bin Shamit bahwa Rasulullah

saw bersabda,'Ambillah ketentuan dariku, ambillah ketentuen dariku,

sungguh Allah telah memberikan jalan bagi mereka, (apabila) perawan dan

bujang berzina (maka hukuman bagi mereka) adalah dicambuk sebanyak

seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Bagi seorang janda yang

berzina dengan seorang duda, mqka hukumannyo adelah rajam. "t

Para Khulafaur rasyidin pernah menerapkan hukuman pengasingan dan

HR Bukhari, kitab " al-Muhiiribinl' bab "al-I'tirAf bi az-Zind: lilid VIII, hal: 429, 433, 434,
436, dan 44o. Bab " al-Bikrdni Yujallidhni wa Yunfaydni." Bab "Man Urnira Gairu al'Imhmi
bi lqkmati al Haddi Ghiiiban.Bab" Idza Rama Imra'atahu au lmra'atan Gairihi bi az-Zaina
Inda al-Hakim, dan bab "Hal Ya'muru al-Imamu Rajulan fa Yayadhribu al-Hadda Gha'iban.
Kitab"al-Wikalah," 6ab "al-Wikalah Ji al Hudhd," jilid IIl, hal: 578. Kitab"asy-Syahhdat,"
bab "Syahddati al-Qszhi wa as-Shriq wa az-Zhni|' jilid III, hal: 664, kitab "ash-Shulhu," bab
" ldzh Ishthalah| 'ala Shulhi Jaurin," jilid III, hal: 68+, kitab " as-Syurith,"bab" asy-SyurAthu
al-Lati lk Tafuillu Ji al-Hududl' jilid III, hal: 693. Kitab "al-Aimdn wa an-Nudzur," bab
"Kaifa Kdnat Yaminu an-Nabyyi," jilid VII, hal: 383, kitab "al-AhkAm," bab "Hal Yajizu
Li ai-HAkim an Yab'asta Rajuiin l\iahdahu Li-NazhariJi al-Umiri, Jilid IX, hal:534: Kitab
"Khabari al-Wahidi," bab "Ma lh'a Ji ljazati al Khabari al-Wahid," jilid IX, hal: 55o dan
kitab "al-i'tishaml'bab "al-t'tida' bi Sunani Rasililldh." l1]'id IX, hal: 553. Muslim, kitab
"al-LIudAd," bab"Haddu az-Zhni," jllidXl, hal: zo5.
HR Bukhari kitab" al Muharibina min Ahli al Kufri wa ar Riddah,"bab" al-Bikrani Yujalladani
wa Yunfaydni," jilid VIII, hal: zrz
Khathabi berkata, Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini, apakah ia menghapus
ayat sebelumnya atau sebagai penjelas? Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits menasakh
hukum yang dalam ayat. Pendapat itu dikemukakan oleh orang yang berpandangan bahwa
hukum dalam AI-Qur'an bisa dinasakh dengan Sunnah atau hadits. Sebagian ulama lain
berpendapat bahwa ia sebagai penjelasan hukum yang ada dalam ayat, seakan-akan hadits
itu berbunyi, "Hukumrn bagi perempuan yang melakukan hubungan seks dengan sejenisnya
telah berlangsung sehingga Allah swt. memberi jalan kepada mereka. Kemudian ada perintah
untuk mengurung mereka sampai waktu tertentu, yaitu ketika masa pengurungan habis dan
ketika masa untuk bertaubat sudah tiba. Lalu Rasulullah bersabda, "Am billah ketetapan dariku,
Ambillah ketetapan dariku...l sebagai tafsiran dan penjelasan kata 'jalan' yang dimaksud
dalam ayat. Dengan demikian, hadits ini tidak menetapkan hukuman baru, melainkan sebagai
penjelas terhadap kata'jalan'yang terdapat dalam ayat. Hadits ini juga menjelaskan hal
yang masih samar tentang kata "jalanl serta mengurai redaksi yang masih global. Karena
itu, pembatalan suatu hukum yang ada dalam AI-Qur'an hanya dengan AI-Qur'an, bukan
dengan Sunnah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih benar. Wallahu a'lam.
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tidak ada yang mengingkarinya. Abu Bakar ra. pernah mengasingkan orang
yang berzina ke daerah Fadak. Umar ra. mengasingkan orang yang berzina
ke Syam. Utsman pernah mengasingkan orang yang berzina ke Mesir dan
Ali pernah mengasingkan orang yang berzina ke Basrah.'

Imam Syaf i berpendapat bahwa tidak ada ketentuan mengumpulkan hu-
kuman cambuk dengan pengasingan. iadi, orang yang melakukan perzinaan
bisa dihukum dengan diasingkan ataupun di cambuk. Jika hukuman yang
ditetapkan ada diasingkan, maka syarat jarakyang bisa dijadikan sebagai tempat

pengasingan adalah jarak yang memungkinkan untuk mengqashar shalat.

Sebab, tujuan dari pengasingan adalah untuk menjauhkannya dari keluarga

dan daerahnya dan jarak yang belum diperbolehkan untuk mengqashar

shalat masih dalam kategori hadhar (wilayah di mana ia bertempat tinggal.)

fika pihak pengadilan menetapkan untuk mengasingkannya lebih jauh, hal
itu diperbolehkan. lika seorang perempuan (yang melakukan perzinaan)

diasingkan, maka dia harus didampingi muhrimnya atau suaminya. Dan
orang yang menemaninya meminta upah, maka upah tersebut diambilkan
dari harta yang dimiliki oleh perempuan yang akan diasingkan.

Imam Malik dan Auza'i berpendapat, jika orang yang melakukan zina
adalah perempuan yang belum menikah dan statusnya merdeka, maka
hukuman baginya adalah diasingkan dan hukuman pengasingan ini tidak
diberlakukan bagi perempuan, karena perempuan adalah aurat.

Abu Hanifah berpendapat, hukuman cambuk dan pengasingan tidak bisa

diterapkan secara bersamaan kecuali jika pihak pengadilan berpandangan
bahwa penerapan ke dua hukuman tersebut akan membawa maslahat.

Hukuman perzinaan yang dilakukan oleh orang
yang sudah menikah

Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan
dan dia sudah menikah adalah wajib dirajam. sampai mati, baik dari pihak
perempuan ataupun pihak laki-laki. Sebagai dasarnya adalah beberapa dalil
berikut ini:

3.

Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Utsman ra. mengasingkan orang vang berzina
ke daerah tertentu. Adapun'pengasingan,yang dilakukan olih ufiar ru. ruJuh dfietapkan
dengan riwayat. sebagaimana terdapat dalam kitab Talkhisu'al-Habir,iilid IV hal:6i.
Kata ar-Raj.mu, mengandu_ng arti melempar dengan balu besar. Semui kata rajmu dalarn
Al-Qur'an bermakna pembunuhan.
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1. Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang laki-
laki menghadap Rasulullah saw.. Ketika itu, beliau berada dalam masjid.

Rasulullah saw. kemudian memanggilnya. Lantas, laki-laki tersebut

berkata, "Sungguh, saya telah berzina." Mendengar hal itu, Rasulullah

sar,u berpaling darinva. Laki-laki itu pun mengulangi ucapannya sampai

empat kali. Setelah laki-laki tersebut bersumpah sebanyak empat kali,
Rasr.rlullah saw. merlanggilnya dan bertanya,'Apakah engkau gila?

Dia rnenjawab, ".l'iderk, wahai Rasulullahl'

Rasulullah saw. bertanya lagi, 'Apakah engkau sudah menikah?"

Dia menjawab, "Sudah, rvahai Rasulullahl'

Lantas Rasulullah sarv. bersabda, "llowalah dia lolu rajamlah."'

Ibnu Syihab rneriwal'atkan birhu,a seorang laki-laki mendengar Jabir bin

Abdullah ra. berkata, 'Aku adalah salah seorang yang merajamnya. Kami

merajamnya di ternpat shalat. ketika batu diarahkan kepadanya, dia rnelarikan

diri. Lalu kami rnenernukannf ir di sebuah tempat yang penuh bebatuan. Di
sanerlah kami merajanrnya kernbalil'HR Bukhari dan Muslim.

Hadits ini rnenunjukkan bahr,r'a pengakuan dikemukakan oleh seseorang

yang melakukan perzinaan bisa diterima dapat. Hal ini dapat dilihat darikata
"Iyal' di rrana kata tersebut rnerupakan bentuk dari sebuah pengakuan.

Ibnu Abbas meri'lvayatkan, ketika Urnar ra. sedang menyampaikan khutbah, dia

berkata, "Sungguh, Allah swt. mengutns Muharnmad saw. dengan membawa

kebenaran. Dia menurunkan kepada beliar"r AI-Qur'an. Salah satu ayat yang

diturunkan kepada beliau aclalah ayat tentang rajam. Kami pernah membacanya

dan memahaminya. l,alu Rasulullah saw. menerapkan hukum rajam. Kami

pun menerapkannya. Sungguh, aku khawatir ketika waktu sudah berlalu.

Kelak, akan muncul orang yang berkata, Kami tidak mendapatkan hukuman

rajam di dalam kitab Allah snt. Lalu mereka menjadi sesat karena mereka

meninggalkan kervajiban yang telah diturunkan oleh Allah swt. Hukuman

rajam aclalah hukuman diberlakukan bagi laki-laki maupun perempuan yang

' HRBukhari, kitab "al Muharibinl'bab"Su?/a al-Imamial-Muqirri," jilidVIII,hal:429,
dan bab " Lii Yurjamu al-Ma jninu wa al-Majninah;' jilid VIII, hal: 426, kitab " at- Thalhrf'
bab " at-Thalaqu Jt al-Ighlhqil' jilid VIr, hal: 6o, kitab "al-Aftk dm," bab " Man Hakama Ji
al-Masjid)' jilid IX, hal: 525. Muslim, kitab "n/-Hil dfid," bab "Man l'tarafa 'ala Naisihi
bi az-Zindl'I169r]. Abu Dawud, kitab "al-Hudzid," bab "Rajmi Ma'izbin Maliki jilid
IV hal: r48. firmidzi dalam Tuhfatul Akhwadzi, drri Abu Hurairah ra., kitab "al-Hudhd,"
bab "Ma l6'af Dar'I al-Haddi Anil-Mu'tnrif .)' jrlid,lY,hal: 5tt. Dan hadits dari Jabir bin
Abdullah ra. yang dirirvayatkar.r oleh Bukhari dalam Shahih Bukhari, jilid IX, hal: 36.
Tirmidzi , j+zg). Abu Dawud, [++:o]. Dan juga hadits dari Jabir bin Samirah ra. yang
diriwayatkan oleh Muslim, Ir692]. Abu D awrd, l44zz-44231. Juga hadits yang bersumber
dari Abu Sa'id ra. yang dirirval,atkan oleh Muslim, Ir6931.
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sudah menikah dan rnelakukan perzinaan yang disertai dengan adarrya saksi,

yaitu kesaksian empat orang saksi, atau dengan adanya bukti, yaitu jika si

perempuan hamil, atau dia mengaku perbuatan yang telah diiakukannya. Demi
Allah, seandainya manusia tidak akan mengatakan, Umar telah menambah

sesuatu dalam kitab Allah swt., tentu aku akan menulis ayat tadii'"

D alam N ailul- Authar terdapat penjelasan bahwa hukuman rajam merupakan hu-

kuman yang sudah disepakati oleh para ulama. Dalam al-Balyujuga dijelaskan

bahwa aliran Khawarij berpendapat, hukunran rajam tidak wajib untuk dilakukan.

Ibnu Arabi juga menceritakan pendapat ini dari orang-orang Khawarij.

Ibnu Arabi juga menyampaikan pendapat dari sebagian orang-orang

Mu'tazilah, seperti Nizham dan sahabat-sahabatnya. Mereka juga mengata-

kan tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum rajant. Tetapi, pernyata-

an yang mereka kemukakan tidak disertai dengan argumentasi. Mereka

hanya mengatakan bahwa hal itu tidak ada di dalan, Al-Qur'an. Pernyataan

semacam ini tidak benar karena sebenarnya penetapan hukuman rajam

sudah ditetapkan dalam hadits Mutawatir yang kesahihannya sudah

disepakati. fuga sudah ditetapkan dengan nash AI-Qur'an, berdasarkan

hadits Umar ra. yang sudah disepakati oleh ulama hadits. Umar ra. berkata,
"Telah diturunkan kepada Rasulullah saw. ayat tentang hukum rajam. Lalu

kami membacanya dan memahaminya. Rasulullah saw. menerapkan hukum
rajam itu, dan kami pun menerapkannya setelah beliau wafat."

Penghapusan dari sisi teks tidak serta merta menghapus hukum yang

terkandung di dalamnya, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra.

Dalam AI-Kabir Imam Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dari Abu
Umamah bin Sahl dari bibinya, Ajma' bahwa salah satu ayat yang diturunkan
Allah swt. di dalam Al-Qur'an berbunyi,

;-riJr ;r V-" t^, u.ir r-^r-.*-rLi F j rr: ^*:lt, V"r"lt

"Laki-tnki ynrg ,uAot, ,,rr,lrrfrr, dart parernpur, ,n,,, suLlnlr rrterriknlt katika

herzina, mako rajmrlnlr rrtereka lterdun sarnpni mati, sebagni Jruktrmmt ntos

kesenangan yang mereka lakuknn. "2

HR Bukhari , kitab "al-Muharibinl' bab " al-I'tirafu bi az-Zinal' f ilid VIII, hal: 43o. Muslim
,kitab "al-Hudud," bab "Hadtlu az-Zinal' jitid XI, hal: r9r. Abu Dawud, kitab "al-
Hudnd," bab '.f ar-RolrrriJ' jilid IV. hal: r4 j. Tirmidzi d.alanT'uhfatul-Akhwadzi, kitab
" al-Hudrtd," bab 5 "Tahqicli ar-Rajmi)' jilid IV, hal: 582.
HR Haitsami kitab "al-Hudnd," bab "Nuzili al-HudAdi wa mh Kdna Qabla Dzdlika."
Haitsami berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dan semua rawinya sahih.
Lihat dalam kitab Majma'az-Ztwaid.jilid VI, hal: 63.
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Ibnu Hibban dalam Shahih-nya meriwayatkan hadits dari Ubai bin Ka'ab

ra. dengan redaksi, "Kedudukan surah Al-Ahzab sejajar dengan surah Al-
Baqarah. Dalam surah Al-Ahzab terdapat kalimat yang berbunyi, " Lqki-laki
yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikoh...."'

Syarat Penetapan Hukuman bagi Orang yang Sudah Menikah
dan Berzina

Syarat penetapan hukuman zina kepada orang yang sudah menikah
sebagaimana sebagai berikut:

r. Mukallaf. Maksudnya: Berakal sehat dan sudah balig. Sementara orang

gila atau masih kecil (belum baligh), rnaka dia tidak dikenakan hukuman
rajam, tapi, dikenakan ta'zir.

2. Merdeka. Bila orang yang melakukan perzinaan seorang budak, baik laki-
laki maupun perempuan, mereka tidak dikenakan hukuman rajam. Sebagai

dasarnya adalah firman Allah swt. yang menjelaskan hukuman bagi budak
yang berzina,

,t1,3i a4,4a\ &6,jaw i:6,5 3g

@ 3;,';f- x'r,:#i: ;ibi; i;:& A7-"; A Ai;
"...Apahiln rnereks telalt herutnah tangga (bersunmi), tetapi melakukan

perbuatarr keji (zinn), mnkn (lttrkurunn) bagi mereks setengah dari apa (lru-

kunn n) pe retnpu o tl-p e re n Lpuan m e r tlekn (y ang tidttk ber suam i). (Keb ol ehan

rnenikolri lmnfua snlmtln) itu, adLtlolr bngi orang-orang yang takut terlndnp

kesulitnn dalarn trrcnjngn diri (dari perbuntan zhn). Tetnpi jiko knrnu hersabar

itu lehih bnik baghnu. Allnlt Malm Pengnmpun, Mahn Penyayang. (An-Nisd'

i.al:25)

3. Perzinaan dilakukan setelah dia menikah. Artinya, orang yang melakukan

perzinaan pernah melangsungkan pernikahan yang sah dan melakukan

persetubuhan dengan istrinya meskipun tidak sampai mengeluarkan air

sperma, atau meskipun istrinya sedang haid atau dalam keadaan ihram ketika

persanggamaan itu dia lakukan. fika persanggamaan dilakukan dalam akad

nikah yang tidak sah, maka saat dia melakukan perzinaan, maka perzinaan yang

dilakukannya tidak termasuk zina muhsan. Meskipun hubungan pernikahannya

' HR Nasai, kitab'hr-Rajmu," bab "Nasftft u al-lildu an ats-Tsaybi," [7r 5]. fuga diriwayatkan
oleh dari Ibnu ash Shuft, 17ra5-71481, dalam Sunan al,Kubra. jilid IV hil: z7r.
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dengan tidak sah dan tetap dipertahankan, perzinaannya tetap tidak dikatakan

zina mulrsan )ika pada akhirnya dia menikah lagi dengan pernikahan yang sah,

lantas bercerai kemudian melakukan perzinaan, maka hukuman baginya adalah

rajam karena perzinaan yang dilakukannya termasukzina muhsan.

Begitu juga perempuan. Jika dia mer-rikah, kemudian bercerai dengarr

suaminya dan melakukan perzinaan, maka hukuman baginya adalah rajam

karena perzinaan yang dilakukannya termasuk zina muhsan. .

Tidak ada Perbedaan antara Muslim dan Kafir

Sebagairnana hukuman wajib dijatuhkan kepada orang Muslim, jika dia

terbukti berzina, huknman atas perzinaan juga berlaku bagi orang kafir dzimmi

dan orang rnurtad. Sebab, orang kalir dzintmi sudah berjanji untuk mengikuti

hukum-hukum yang berlaku bagi orang Muslim. Dalarn salah satu riwayat

disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah merajam dua orang Yahr"rdi 1'ang
berzina yang ketika itu keduanya telah menikah.'

Bagi orang murtad, dia juga tetap dikenakan hukurn zina (jika dia

rnelakukan perzinaan), karena pada dasarnya penerapan hukum-hukum Islam

nasih berlaku brrginya. Dan keluarnya dia dari agama Islar-n tidak mencegah

penerapan hukum lslam kepadanyir.

Ibnu Umar ra. merirvayatkan bahwa orang-orang Yahucli menernui

Rasulullah saw. dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan

yang telah berzina. Lalu Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, Mereka

rnenjawab, "Wajah mereka berdua dihitamkan, lalu mereka dihinal' Setelah

itu, Rasulullah sarv. bersabda,

"Kslinn telalt berdustn. Sesunggulutya dalnrn kiteb stLci kolian terdnpat

hukum rajam. Amhillnh Tatrrqt laltL bacslah jiktt kalian tennnsuk oratrg-orang

yang jujur."

o-i . fo.1 ."2,. t?'. . o it.,.o. i. "ro',-C'V ;.5 ,rl La;JL, ;r;-rJ! r.;lj 3'Jr ii} ;t .ilf

' HR Bukhari,k\tab" ol-lvlubiribin," bab" Ahkamu Ahli adz-Dzinmah," dan bab "a r-Raintu
fi al-Bilathi," jilid VIII, hal: 427,435, kitab "al-lank'iz," bab "asft Shaldtu'ald al-lani'i2,"
jilid II, hal: 33r, kitab "ar-Tafir," brb"SArilu AIi 'Imran: Qul Fa'ti I1i dt-TaurAti Fntluha
In Kuntum Shddiqin," kitab "al-l'tishdm bi ss-Sunnah," bab "Mh Dzakara an-Nabiyyu
wa Hadhdhun 'ala it-Ti.fttqi Ahli al-'Ilmi," kitab "r-it Touhidi." bab "Mri Yajuzu nin Tafiiri
at-Taurati." Muslim, kirab " al-Hud^d," bab " Rajmu al-Yahudi." I r 699 ] . Abu Dawud, kitab
"al-Hudid," bab "Fl ar-Rajni al-Yahidiyyiin." jilid I\l hal:r53, [aaa6]. Tirmidzi, kitab
" al-Audfid," bab " Md ld'af Rajmi Ahlil Kitab," jilid IV, hal: 43 [1436]. Ibnu Majah dalam
Sunan lbnu Majah, kitab " al-Hudnd," ba,b " Rajmu al-\hhAdiyyin rua al-Yahhdiyyaft, " jilid
ll,hal: 754,12556).
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Kemudian mereka mendatangkan seorang pembaca Taurat dari kalangan

mereka. Lalu dia membacanya. Ketika bacaannya sampai pada ayat tentang

rajam, dia menutupi ayat itu dengan tangannya. Lalu Rasulullah saw. berkata

kepadanya,'Angkat tanganmul"

Lantas orang itu mengangkat tangannya dan kelihatan ayat tentang rajam.

Lalu mereka berkata, "Wahai Muhammad, di dalam Taurat memang ada hukum

rajam, tapi kami saling menutup-nutupi." Lalu Rasulullah saw. memerintahkan

kami untuk merajam kedua orang yang telah berzina itu. Setelah itu, mereka

berdua dirajam.

Ibnu Umar ra. berkata, 'Aku melihat laki-laki tersebut merasa kasihan

kepada perempuan (yang dizinainya). Dia lalu melindunginya dengan tubuhnya

agar si perempuan tidak terkena lemparan batul' HR Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat Ahmad dijelaska bahwa yang membaca kitab Taurat saat itu

adalah seseorang yang satah satu matanya mengalami kebutaan. Dia adalah

Ibnu Shuriya.

Jabir bin Abdullah ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah merajam seorang

laki-laki dari suku Aslam dan seorang laki-laki yang beragama Yahudi'."'HR
Ahmad dan Muslim.

Barra'bin Azib berkata, 'Ada seorang laki-laki Yahudi dibawa ke hadapan

Rasulullah saw.. Laki-laki itu diberi tanda berwarna hitam di mukanya, sambil

dicambuki. Lalu Rasulullah saw. memanggilnya dan bertanya,Apakah memang

seperti ini ketentuon hukuman zina yangkalian temukan dalam kitab suci kalian
(Taurat)?'

Mereka menjawab,'Iya.'

Rasulullah saw. lantas memanggil salah seorang pemuka agama mereka

dan bersabda,

"Aku bersumpah kepada AIIsh swt. yang telah menurunkan Taurat kepada

Musa as., apakah seperti itu ketentuan lmkuman zina yangkalian dnpatkon dalant

kitab suci kalian?

Laki-laki itu menjawab, 'Tidak, seandainya engkau tidak meminta

"-..- . t, I ot '.-.i . t$tS .; .;rlJr -b- i;; ri(-ii 
-.J .,tr\vv'

fika ada orang yang bertanya, "Bagaimana menetapkan hukuman rajam kepada orang
Yahudi, apakah dengan kesaksian atau dengan pengakuan?" Imam Nawawi berkata,
"Pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukuman ditetapkan bagi
orang Yahudi dengan pengakuannya.
HR Muslim, kitab "al-Uud^d," bab "Haddu az-Zani," jilid II, hal: zro.

t ' ',t to)
ir)'l\ J'ji,jiJr .iJ! -C-u:;;i
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kejujuranku dengan sumpahmu, akr.r tidak akan memberitahukannru. Kami
mendapati bahwa hukuman bagi pezina adalah hukuman rajam. Terapi, banyak
kalangan terhormat dari kalangan kami yang berzina. Karena itu, apabila kami
menghukum orang terhorntat tersebut, kami tidak menerapkannl,a. Tetapi,
apabila kami menghukum rakyat jelata, kami akan menerapkannya. Kami
kemudian berkata, 'Kemarilah, mari kita sepakati hukuman apa yang akan kita
terapkan bagi orang terhorrnat dan rakyat jelata.' Lantas kami sepakat bahwa
hukuman yang diterapkan bagi pelaku zina adalah pemberian tanda hitam cli

muka dan cambukan. Lantas Rasulullah surw. bersabda,

"Yn Allnlu sutrggulr nku ndnlnlt ornng ltertttrno Vong menglitlLrpknn kenfunli
p e rin t nl r M tt, k e t ikn r t rc r ek a t t t e t n n t ikar r t t t1 n. "

Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk rnerajam
laki-laki Yahudi itu. Lalu Allah sn't. rnenurunkzrn avat,

rlu3r$\'- F\ e'r&fi<r-li AGi J;:)iL6:(r#
e )4)t, <,;(5 i,:si 7i <,;, i## ;6 i 5 ]l-lv\&t;
i$i-"-+--e\; )-; b$i 53" Z;,U i CrLc ).,A <.ee'
ii A# $,11-t-xi ) | ; S\;:;(, :* i 

"y_i 
i r3N \K k J rL

3 ;q,tri a ";L ;4 # 4- ;\,K,; 1 :, ir <u1 6'q,,;,i c
@r;=l; _L6it,+sic;ii,

"Hsi Rnsul, jntgnilnlt ltendnknya kttrnu tlisedilrksn ttlelt ()rong-ot(tng yang
bersegera (rmrrycrlihatkntr) kckafit'tltmVa, yttitrr tli ttrttrrra ()rotrg-orrlng ytlng
mengatnknn dengan mulut ntt'reka: "Ktuni fulnlt berilnnn", ytatlnhnl lnti tnerekn

belurnberimon;don (juga) di nntsrn ttrsng-orangYtthttdi. (ornng-orangyatrutli itu)
atttat suka trtendengttr (beritn-barita) bolnng dnn lrrtat strkn mentletrgnr Tterkntonn-
perkatnrm orsnq laiil ywtg belunt Ttennh dotnng kepndrnnu; rtercks merobslt

perkatann-pe*atssrt (Tnurnt) tlnri tempttt-tenrpatnyn. Mereka rrLertgilakan: "lika
diberiknn ini (|ang sudalt dirobalrrobqh olehnrcrektt) ke7t66ls katrtu, rrmkn terinralalt,
dan jikn karnu diberi rTnng bukon ini, ntttka hati-ltotilqtr" BLtrnngsinpn ynng Altalt
metrgherdnki kesesstnrrnya, naka seknli-kali kntrru tidak nkmt manrpu menolak
sesuatu pun (yang datang) daripndn Alltth. Mereko itu adttleh orang-arsng y(lttg
Allsh tidak lrcndak mensucikon hati mereka. Mereks beroleh kelrinnmt tli dunin dan

;;lri ;1 t;r cl U Iri "rl r*r:,
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di skhirat mereka beroleh siksarm yang besnr." (Al-Ma'idah [5] : al)

Pembesar Yahudi itu berkata, 'Datanglah kepada Muhammad saw |ika
dia menyuruhmu untuk menghitamkan wajahmu dan mencambukmu, maka

terimalah. Tetapi, apabila dia memerintahkanmu untuk merajammu, maka

hindarilah.' Kemudian Allah swt. menurunkan firman-Nya,

@'b;6i & .a;uia x\ J;, \L, K1 A ;S
"Barnngsiopn yang tidak trretnutusknrt menurut apo yaflg ditururtkan Allnh,

tnnka rrrcrekn itu qdolnlr oroilg-orang ynng kofir." (Al-MAidah [5]: a )

(D l+rri $ q_t iu x\ J ;\ q. 

"u;" 
A ss

"Barangsiapa tidnk nrcntutuskan perknra menurut apa yang diturunksn

Allah, nurka nrcreka itu ndnlnh orang-orang ymg zalim." (Al-Mdidah [5]: a5)

t@ <.L^;i ?,^.{ i6rii i;i e rL4 i S;
"Barnngsiapn tidak rrrcnrutusknn perkars rnenurut apo yang diturunksn

Allslt, nnka rnereka itu sdslnh orqng-orlng tynng fasik." (Al-MAidah [5]z a7)

Rasulullah saw. bersabda, 'Ayat ini semua turun kepada orang-orang

kafir."''

Pendapat Ahli Fikih

Dalam kitab al-Bahru dljelaskan bahwa ulama sepakat menetapkan

hukuman bagi kalir harbi yang berzina dengan hukuman cambuk. Adapun

hal-hal yang berkenaan dengan hukuman rajam, ahli fikih berbeda pendapat.

Imam Syaf i, Abu Yusuf, Qasimiyah berpendapat bahwa apabila orang kafir

HR Muslim, kitab" al-Hudidl'bab"Haddu az-Zindl' jilidXl, hal: zo9. Abu Dawud, kitab" al-
Hudndl'bab"Ji Rajmi al-Yahudiyyin;' jilid IV hal: r54. Ahmad dalam Musnad Ahmad.
Nash khusus tentang hukuman rajam dalam Taurat adalah seperti yang ada di dalam Sry'a
at-Tatsniyah,yang berbunyi, 'Apabila didapatkan seorang laki-laki tidur bersama (berzina,
red) dengan seorang perempuan yang sudah menikah keduanya harus dibunuh. Apabila hal
itu dilakukan, kejahatan akan lenyap dan bari Israil. Apabila perempuan yang melakukan
perzinaan masih perawan, tapi dia telah dipinang oleh seorang lak-laki, kemudian ada
laki-laki yang datang dari suatu kota dan menemuinya, lalu mereka melakukan perzinaan
, maka usirlah keduanya dari kota dan rajamlah mereka berdua dengan batu sampai mati.
Hal itu dilakukan karena perempuan itu tidak mau berteriak untuk meminta tolong kepada
penduduk kota, sementara laki-laki itu telah merendahkan pinangan laki-lakj yang telah
meminangperempuan itu. Iadi, dengan penegakan hukuman tadi kejahatan bisa dilenyapkan
dari kotal'Inilah nash yang terdapat dalam Taurat. Tidak ada satu pun dari nash Injil yang
bertentangan dengan nash Taurat ini. Karena itu, hukuman rajam juga wajib diterapkan
dalam agaha Krislen. Hal itu karena apa yang ada di dalam perjanjian lama (Taurat, red)
juga menjadi dalil bagi orang Kristen selama tidak ada nash perjanjian baru (Injil, red)
vans menentans nash Taurat.yang menentang nash
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yang sudah menikah merakukan perzinaan, dia dikenakan hukuman rajam.
Hukuman itu dijatuhkan jika dia sudah balig, berakal, merdeka, dan secrang
me'jalani hubungan pernikahan yang sah menurut keyakinan agamanya.

Abu Hanifah, Muhammad, Zaidbi'AIi, Nasrrir, dan Imam yahya berpe'dapat
bahwa dia dikenai hukuman cambuk dan tidak hukuman rajam. Hal ini karena
menurut mereka' beragama Islam merupakan syarat agar seseorang bisa dikatakan
zina muhshan. Adapun hukuman rajam yang dijatuhkan oleh Rasurullah saw. kepada
orang-orang Yahudi dilakukan karena hukuman itu terdapat dalar. kitab Thurat,
yang mana Thurat merupakan kitab suci yang diyakini orang-orang yahudi.

Imarn Yahyaberpendapat bahwa orangkafir dzimmi dan orang kafirharbi men-
dapatkan hukuma'yang sama apabira mereka melanggar aturu' ugu-u. Sementara
itu, Imam Malik berpendapat bahwa kafir harbi tidak dijaturri hukuman.

Atirah, Syaf i, dan Abu yusuf berpendapat barrwa apabila orang kafir
yang berzina, lalu mereka meminta jaminan keamanan, mereka tetap dikenai
hukuman. Sernentara itu, Malik, Abu Hanifah, dan Muharnmad berpendapat
bahwa mereka tidak mendapatkan hukuman.

Ibnu Abdul Barr sedikit berlebihan dalam mengutarakan pendapatnya. Dia
mengklaim pendapat yang sudah disepakati ulama bahwa syarat sudah menikah
yang mengharuskan dikenai hukuman rajarn adalah beragama Islam. Sementara
Imam syafii dan dan Ahmad tidak menjadikannya s"bagor syarat penetapan
hukuman' Di antara ulama yang menjadikannya sebagai qarat penetapan hukuman
adalah Rabihh, gum lmam Malik dan sebagian pengikut Imam Syafii.

Hukuman Cambuk dan pengasingan Sekaligus

Ibnu Hazm, Ishak bi' Ral-rawaih, dan sarah seorang ulama tabi,in, yaitu
Hasan al-Bashri berpendapat bahwa apabila laki-laki u,uu p"r.-puan yang
sudah menikah berzina' maka hukuman bagi mereka adarah hukuman
cambuk sebanyak seratus kali. Kernudian mereka dirajam sampai mati. Hal ini
menunjukkan bahwa cambukan dan rajarn dijatuhkan kepada ora'g yang s'dah
menikah dan melakukan perzinaan. Sebagai clasarnya adalah hadits Rasurullah
saw.,'Anfuillah ketentuan clariku, ambillah ketentuan clariku, karena Allah telah
memberikan jalan (yang lttin) bagi mereks. Apobira perawan tra, bujang berzina,
maka hukuman bagi mereka adarah dicambuk seratus kari dan rliasingkan serama
setahun' Dan apabila raki-raki yang sucrah beristri dan perempuan yang sudah
bersuami melakukan zina, maka httkumart bagi mereka atlaltth dicambuk serrtus
kali lalu dirajam (hingga mati)." HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.
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Ali ra. meriwayatkan bahwa dia pernah mencambuk Syarahah pada

hari Kamis. Kemudian merajamnya pada hari fum'at. Lalu dia berkata, 'Aku

mencambuknya berdasarkan perintah Al-Qur'an, dan aku merajamnya

berdasarkan perintah Rasulullah sarv.'

Abu Hanifah, Malik, dan Syaf i berpendapat bahwa hukuman cambuk dan

rajam tidak boleh dijatuhkan sekaligus kepada laki-laki atau perempuan yang

sudah menikah dan berzina. Mereka berpendapat bahwa hukuman yang mesti

dijatuhkan hanya hukurnan rajam.

Pendapat yang bersumber dari Ahn-rad terdapat dua riwayat. Salah satu

dari pendapat itu menyatakan bahwa hukuman cambuk dan rajam boleh

dijatuhkan sekaligus kepada orang yang sudah menikah dan berzina. Riwayat

ini merupakan riwayat yang paling jelas dan benar, dan inilah pendapat yang

dipilih oleh Khuraqi.

Adapun riwayat yang lain menyatakan bahwa hukuman cambuk dan rajam

tidakboleh dijatuhkan sekaligus kepada orangyang sudah menikah dan berzina.

Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu

Hamid. Sebagai Iandasan atas pendapat ini adalah hadits Rasulullah saw. yang

menjelaskan bahwa beliau hanya menjatuhkan hukurnan rajam kepadaMa'iz,

seorang perempuan yang berasal dari Kabilah Gamid, serta dua orang Yahudi.

Beliau tidak mencambuk seorang pun dari mereka.

Rasulullah saw. juga pernah bersabda kepada Unais al-Aslami, "lika

perempuan itu mengaku (telah berzina), hendaknya dia dirajam."

Rasulullah saw. tidak memerintahkan untuk mencambuknya. Perintah

inilah yang datang terakhir karena perawi hadits ini adalah Abu Hurairah ra.,

sementara dia memeluk Islam di masa akhir hidup Rasulullah saw. Karena

itu, hadits ini menggugurkan atau menghapus hukum yang ada di dalam

hadits sebelumnya, yaitu hadits yang berisi perintah untuk menjatuhkan dua

hukuman sekaligus; hukuman cambuk dan rajam. Kemudian, dua khalifah, yaitu

Abu Bakar ra. dan Umar ra., sarna-sama menerapkan hukuman rajam dalam

pemerintahan mereka. Keduanya tidak menjatuhkan hukuman cambuk dan

rajam secara sekaligus kepada orang yang sudah menikah dan berzina.

Syekh Dahlawi berpendapat bahwa tidak ada pertentangan di antara kedua

perintah yang ada di dalam dua hadits sebelumnya. Begitu juga, tidak ada hukum

yangmenghapus dan hukurn yang dihapus. Tetapi, penggabungan dua hukuman

tadi diserahkan kepada pendapat hakim. Dia berkata, "Menurutku, pendapat yang

kuat adalah bahwa seorang imam (hakim, red) boleh menggabungkan antara

hukuman cambukdan rajam. Tetapi, dia dianjurkan untukmenjatuhkan hukuman
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rajam saja. Sebab Rasulullah saw. hanya menjatuhkan hukuman rajam.

Adapun hikmah penetapan hukuman sebagaimana yang disebutkan
adalah bahwa rajam merupakan hukuman yang dapat menyebabkan kematian.
Apabila hukuman rajam ditetapkan, tindakan pencegahan yang diinginkan oleh
agama dapat terwujud. Sementara itu, hukuman cambuk merupakan hukuman
tambahan yang boleh ditinggalkan. Menurutku, inilah alasan mengapa hukuman
yang dijatuhkan cukup dengan rajam.

Syarat Menjatuhkan Hukuman Zina

Hukuman boleh dijatuhkan kepada orang yang berzina jika dia memenuhi
syarat-syarat berikut ini.

r. Berakal sehat.

z. Balig.

3. Merdeka.

4. Mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka bagi anak kecil, orang gila, dan
orang dipaksa melakukan perzinaan, dia tidak mendapatkan hukuman. Hal
itu sebagaimana disebutkan di dalam hadits Rasulullah saw. dari Aisyah ra.
bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

-v*" ;-i.;J Ji & g- "iA, : j L#,F r'-.t' .o -i _;;U'S,
"Pena disnglrr, ni tigo gotorgan, yaitu tlari ororif ronf ,iOu, ,*,nror-O*

bangun, dari anqk kecil sampai dia bennimpi (bnlig, red), dan dari orang yang gila
sampai dia berakal. "1 HR Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi.

hendaknya orang yang melakukan perzinaan mengetahui bahwa zina
merupakan perbuatan yang diharamkan. Sebab, hukuman dijatuhkan apabila
seseorang melakukan suatu perbuatan secara sengaja, dan dia mengetahui
bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah haram. Ketika Muadz menghadap
Rasulullah saw. dan mengakui perzinaan yang dilakukannya, beliau
menanyakan kembali pengakuannya,'Apakah kamu tahu apa yang dimaksud
dengan zina?"

Ada riwayat yang menceritakan bahwa seorang budak perempuan berkulit
hitam dibawa ke hadapan Umar ra. karena dia dituduh telah berzina. Kemudian

' Lth"t t"k-h.ij h"dits sebelumnya
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Umar ra. menyiramnya dengan air susu beberapa kali. Lalu, dia bertanya,
"Dengan laki-laki hina yang rnanakah kamu berzina?" Dia menjawab, "Dengan

Margus. Dia membayarku sebanyak dua dirhaml' Lalu Umar ra. bertanya

kepada para sahabat yang turut hadir, "Bagaimana pendapat kalian?" Di antara

para sahabat yang hadir ketika itu adalah Ali, Utsman, dan Abdurrahman bin
Auf ra. Lalu Ali ra. berkata, "Menurutku, engkau harus merajam keduanyal'

Abdurrahman bin Auf ra. berkata, 'Aku sependapat dengan saudaramu, Ali."
Utsman ra. berpendapat, "Saya melihat, dia memandang remeh terhadap

apa yang telah dilakukannyir, dan seakan-akan menganggap perbuatan yang

dilakukannya tidak termasuk suatu kesalahan. Tapi, hukuman hanya wajib

dijatuhkan kepada orang yang rnengetahui hukum-Nyal'Lalu Umar ra. berkata,
"Engkau benari"

b^d Cara Menetapkan Sank si Zinabz.s

Hukuman dapat ditetapkan karena ada pengakuan dari orang yang b erzina

ataupun karena ada empat orang saksi (laki-laki yang adil) yang menyaksikan

perzinaan yang dilakukannya.

Penetapan Hukuman atas Perzinaan Berdasarkan Pengakuan

Menurut ulama, pengakuan dari orang yang melakukan perzinaan

merupakan bukti yang paling kuat. Rasulullah saw. menerima pengakuan Ma'iz

dan perempuan yang berasal dari kabilah Gamid. Atas hal ini, para ulama

tidak ada yang berbeda pendapat. Yang menimbulkan perbedaan pendapat di
antara ulama adalah tentang jumlah pengakuan yang mengharuskan untuk
dilaksanakan hukuman. Imam Malik, Syaf i, Dawud, Thabari, dan Abu Tsur

berpendapat bahwa hukuman boleh dilaksanakan dengan adanya satu kali
pengakuan. Sebagai dasarnya adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah

danZaid bin Khalid ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

,'3ro.. ':.' .- .' -'k;rU :-;o\;p ,r-ts oir,r

"Wnhai Llais, temuilol, irtri laki-Iaki ini.

dengannya), maka rajamlah dia."

' HR Syaf i, Ir495]. Baihaki dalarn Sunan al-Kubra. jilid VIII hal: 238. Syekh Al-Albani
menyatakan bahwa hadits ini dhaif dalam lrwd'u al-Ghalil, jilid VII, hal: j4z.
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Perempuan yang ditemui Unais mengakui (perzinaannya dengan laki-laki
yang menghadap kepada Rasulullah saw.). Lalu, Unais merajamnya, dan dia

tidak menyebutkan jumlah pengakuan perempuan tersebut.

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman boleh laksanakan

apabila pengakuan diungkapkan sebanyak empat kali secara berturut-turut di
tempat yang berbeda.

Ahmad dan Ishak berpendapat sama dengan pendapat ulama mazhab

Hanafi. Hanya saja, mereka tidak mensyaratkan pengakuan itu harus dilakukan
di tempat yang berbeda.

Status Hukuman ketika Pengakuan Ditarik Kembali

Ulama mazhab Syaf i, Hanafi, dan Ahmad' berpendapat bahwa apabila orang

yang berzina menarik kembali pengakuannya, maka hal itu dapat menggugurkan

hukuman. Sebagai dasarnya adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra.,

bahwa ketika Ma'iz dirajam, dia melarikan diri karena dia merasakan hantaman

batu semakin keras. Ketika dia lewat di depan seorang laki-laki yang sedang

memegang tulang rahang unta, laki-laki itu memukulkan rahang unta itu kepada

Ma'iz. Lalu orang-orang turut memukulinya hingga dia mati. Lantas para sahabat

menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau bersabda,

" Tirmidzi berkata bahwa hadits ini adalah hadits hasan, dan hadits ini telah

diriwayatkan dari Abu Hurairah, lebih dari satu jalur sanad.

Jabir ra. juga meriwayatkan hadits yang serupa dengan hadits di ini, tapi

dengan tambahan redaksi bahwa ketika Ma'iz merasakan lemparan batu,

dia berteriak Iantang seraya berkata, "Wahai orang-orang yang ada di sini,

kembalikan aku kepada Rasulullah. Sungguh kaumku telah membunuhku.
Mereka telah menipuku karena sebelumnya mereka memberitahukan kepadaku

bahwa Rasulullah saw tidak mungkin membunuhku." Lalu fabir berkata, "Kami

tetap tidak mau menjauh darinya hingga kami membunuhnya. Ketika kami
kembali kepada Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian itu. j' Beliau bersabda,
"Mengapa kalian tidak melepaskannya,lalu kalian bawa dia kepadaku?"'

Malik berkata, 'Apabila dia menarik kembali pengakuannya dengan alasan yang menjadikan
hal itu sebagai syubhat, maka pengakuannya diter'ima. Tetipi. liki dia tidak 6era'iasan'd"trg"tt
sesuatu yang dapat menjadikannya sebagai sesuatu yang syubhat, maka menurut riwayat
yang masyhur, pengakuannya dapat diterima meskipun ada juga yang berpendapat bahwa
pengakuannya tidak dapat diterima.
HR Abu Dawud, kitab 'al-Hudidl'bab "Rajmi Ma'iz bin Malikj' jilid tII, hal: r4,. [442o].
Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam Irwi'u r i-Ghalil,
jilid VII, hal: 352.
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Hukum Laki-Laki yang Mengaku Berzina,
tapi Disangkal oleh Pihak Perempuan

Apabila ada seorang laki-laki mengaku berzina dengan perempuan tertentu,

lalu si perempuan mengingkari hal itu, maka hukuman hanya dijatuhkan kepada

si laki-laki, sedangkan si perempuan tidak mendapatkan hukuman. Hal ini
berdasarkan hadits berikut.

Sahal bin Sa'ad ra. meriwayatkan bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki

menemui Rasulullah saw. Sahal lalu berkata, Laki-laki itu mengaku telah berzina

dengan seorang perempuan yang namanya disebutkan di hadapan Rasulullah saw.

Lalu beliau mengutus seseorang untuk menemui perempuan yang dizinainya untuk

menanyakan kebenaran pengakuan pihak laki-laki. Ternyata, pihak perempuan

mengingkari pengakuannya. Lantas Rasulullah saw. mencambuk si laki-laki

sebagai hukuman terhadapnya, dan beliau tidak menghukum si perempuani"

Hukuman yang dijatuhkan kepada laki-laki yang mengaku telah berzina

tadi merupakan hukuman atas perzinaannya akibat pengakuannya sendiri,

bukan hukuman atas tuduhan zina terhadap perempuan yang dia sebutkan.

Pendapat ini merupakan pendapat yang dianut oleh Imam Malik dan Syaf i.

Audi dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki tersebut hanya berhak

untuk mendapatkan hukuman atas tuduhan berzina. Hal ini karena pengingkaran

pihak perempuan termasuk perkara yang syubhat. Tetapi, pendapat ini bisa

dibantah dengan alasan bahwa pengingkaran pihak perempuan tidak dapat

membatalkan pengakuan laki-laki tersebut.

Pendapat yang bersumber dari Hadawiyah, Muhammad, dan pendapat

yang diriwayatkan oleh Syaf i menyatakan bahwa laki-laki itu berhak untuk

mendapatkan hukuman zina dan hukuman atas tuduhan melakukan zina.

Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah saw. yang berasal dari Ibnu Abbas

ra., bahwasanya seorang laki-laki dari bani Bakar bin Laits menemui Rasulullah

saw. Lantas dia mengakui bahwa dia telah berzina dengan seorang perempuan.

Pengakuan itu dia sampaikan sebanyak empat kali. Setelah itu, Rasulullah saw.

mencambuknya sebanyak seratus kali karena dia belum menikah. Kemudian

beliau meminta penjelasan dari pihak perempuan. Dia berkata, "Wahai

Rasulullah, dia telah berdusta." Lalu beliau mencambuk laki-laki tadi sebanyak

delapan puluh kali sebagai hukuman atas tuduhannya terhadap si perempuan

bahwa dia telah berzina dengannya.'

' HR Abu Dawud, kitab " al-HudAd," bab " Idza Aqarra ar-Rajulu bi az-Zina wa Lam Taqirru
al-Marbtu," [++66ll.

' HR Abu Dawud kitab " al-Hudid," bab " Idzh Aqarra ar-Rajulu bi az-Zina wa Lam Tuqirru al-
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Hukuman atas Perzinaan yang Ditetapkan Berdasarkan

Kesaksian

Menuduh laki-laki dan perempuan berzina dapat menimbulkan dampak

yang tidak baik, yaitu pencemaran nama baik keduanya, hilangnya kemuliaarr

keduanya, dan terkoyaknya harga diri keduanya, citra keluarganya, serta citra

keturunannya. Karena itr.r, Islam memberikan ketentuan yang sangat tegas

dalam menetapkan tindak krirninal semacanl ini' Penetapan ini dilakukan

untuk mencegah orang-orang yang akan menuduh secara serampangan dan

dengan kemarahan orangbaik-baikbahwa dia telah melakukan zina, yang dapat

nrenodai hidupnya sepanjang masa'

Karenanya, Islam menentukan beberapa persyaratan atas persaksian suatu

perzirraan, sebagaimana uraian berikut ini:

1. Orang yang mernberi kesaksian sebanyak empat orang. Hal ini berbeda

dengan persaksian atas hal

suatu perkara yang lain. Berkenaan dengan hal ini, Allah swt. berfirman,

"Dan (terhadap) para wanitct yang mengeriakan perbuatan keji, hendqklalr

ada empat orttng saksi diqntara kamu (yang menyaksikannya). Kentudian

apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-

wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai

Allah memberi jalan yanglain kepadanya." (An-Nisi' [+]'rs)

Allah swt. juga berfirman,

Or :r"," i.jUu;t t? .;Ai iie.ujt;
,'Dan orang-orLng yang lnenutTult pereillpuail-perenlpuan ynng hnik (berzina)

dsn merekn tidak rncnLlatnngkan empat ornng snksi...." (An-NOr pal: al

fika para saksi kurang dari empat orang, maka kesaksian mereka tidak bisa

diterima.

Jika para saksi kurang dari empat orang, kemudian mereka memberi

kesaksian bahwa seseoraug telah berzina, apakah mereka akan mendapatkan

hukuman?

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi dan Malik, serta menurut

pendapat yang kuat dari mazhab Syaf i dan Ahmad, orang yang memberi

kesaksian tersebut mendapatkan hukuman. Umar ra. menghukum tiga

Mrr'rt":' 'tlln lII, hal: r 5 8, [++62]. Nasai berkata bahwa hadits ini merupakan hadits m rngkar.

iUn" ffiUt r" t erpendapat tah*i hadit. i'i tidak boleh dryadikan sebagai hujjah.
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J.

orang yang memberi kesaksian bahwa Mugirah ra. telah berzina, yaitu Abu

Bakrah, Nafi', dan Syabl bin Ma'bad r.al"

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang yang memberi

kesaksian tidak mendapatkan hukuman atas tuduhan zina karena apa yang

mereka lakukan hanya bertujuan untuk memberi kesaksian, bukan untuk

menuduh. Namun demikian, pendapat ini yang tidak kuat sebagaimana yang

diutarakan oleh pengikut mazhab Syaf i, Hanali, dan mazhab Zhahir|

Orang yang memberi kesaksian sudah balig. Hal ini berdasarkan pada

firman Allah swt.,

es6it(, V. e r -9, & i,,$'yA.u-; n i.4 \ riafri5

@'u$ii \1+';iHif QCl i4 :,, ;'^:3i'e'6;i
"Dan persaksikanluh dengnn dua orang slksi dari orln7-orang lelaki di

antaramu. likn tidak odo dua orang lelaki, maks (boleh) seorang lelaki dnn

dua orang perempuan dsri snksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang

lupa, maka seorang lngi mengingatkannya." rijdl) " Ada tiga golongan (yang

nmalnya) tidak dicatat (oleh malaikat); ornng yang tidur sampni dia bangun,

nnsk kecil hingga dia dewoso, dnn orang gila sampai dia beraksl (sembuh)."

(Al-Baqarah [2]:282\

Anak kecil juga tidak diberi kuasa (hak perwalian) untuk menjaga

hartanya sendiri, secara otomatis, dia lebih pantas tidak diberi kuasa

untuk memberikan kesaksian atas orang lain sebab kesaksian termasuk

perwalian.

Berakal sehat. Dengan demikian, kesaksian orang yang gila dan orangidiot

tidak bisa diterima. Hal ini berdasarkan pada hadits yang telah disebutkan

sebelumnya. Apabila kesaksian anak kecil tidak dapat diterima karena dia

belum mencapai kesempurnaan akal, maka hal yang lebih utama untuk tidak

diterima kesaksiannya jika berasal dari orang yang gila dan orangidiot.

Adil. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

t.';r.,::iAiWK4Ji ciir:LF5
"Dan persaksikanlalt dengan dua ornng snksi yang ndil di rmtara karnu dqn

lrcndaklah kamu tegakkan kesaksiqn itu knrena Allqh" (At-ThalAq [65] : 2)

' HR Baihaki dalam Sunan al-Kubra. iilid Vlll. hal: 234-2.35. Menurut Al Albani, hadits
ini shahih sebagaimani yang terdapat dalam Irwa'u al-Ghalil,jilid VIII, hal: u 8.
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5.

6.

\;# i\-G-V;' ;;; "t'C:'!t 
r;,'Lu K ;eoyYji,rt tii qE

-.llrl./ / 't?//./ 1/\ iry ru';jt,JP
"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadantu orang fasik mernhautn

suntu berita, maka periksalah dengnn teliti, agar kamu tidak menintpakan sua-

tu musihalr kepada suatu kaum tanpa ntengetnlrui keadnanilVa Vong nrenye-

babkan kamu menyesal ottts perbuntanmu itu." (Al-HuiurAt [49] : 6)

Beragama Islam, baik kesaksiannya dilakukan atas orang Muslim ataupun

non Muslim. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama.

Para saksi melihat perbuatan perzinaan secara langsung. Artinya, mereka

melihat secara langsung kemaluan si laki-laki masuk ke dalam vagina

si perempuan, seperti masuknya pensil alis ke dalam botol celak, atau

masuknya tali ke dalam sumur. Sebagai dasarnya adalah sebuah riwayat
yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw bertanya kepada Mdiz,"langan-
jangan kamu hanya mencium, meraba, atau melihat saja?"

Ma'iz menjawab, "Tidak, wahai Rasulullahl'

Lantas Rasulullah saw. menanyakan kembali hal itu dengan bahasa yang
jelas, bukan bahasa sindiran. Ma'iz kemudian menjawab, "Iya." Lalu
Rasulullah saw bertanya lagi, 'Apakah seperti masuknya pensil alis ke

dalam botol celak dan masuknya tali ke dalam sumur?"

Ma'iz menjawab, "Iya, wahai Rasulullahl'

Menyaksikan perbuatan zina secara langsung merupakan salah satu syarat

persaksian, karena hal itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana hal itu juga diper-

bolehkan bagi dokter, bidan, dan profesi lain demi kepentingan medis.

Para saksi memberikan keterangan secara jelas. Artinya, keterangan itu
benar-benar menyatakan bahwa kemaluan laki,laki masuk ke dalam lubang

kemaluan perempuan, bukan dengan bahasa kiasan. Hal ini berlandaskan
pada hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Kesaksian diajukan dalam satu majelis. Mayoritas ulama fikih berpendapat

bahwa di antara syarat-syarat diterimanya kesaksian adalah hendaknya

dilaksanakan dalam majelis yang sama, tidak dilaksanakan dalam waktu
dan tempat yang berbeda. Dengan demikian, jika para saksi mengajukan

kesaksian dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda, maka kesaksian

mereka tidak dapat diterima.

Mazhab Syaf i, Zhahiri, dan Zaidiyah tidak mencantumkan syarat ini.

Jadi, apabila para saksi memberikan kesaksian secara bersama-sama dalam

7.

8.
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9.

satu majelis, atau memberikan kesaksian secara berpisah dalam majelis

yang berbeda, maka kesaksian mereka tetap dapat diterima. Sebab dalam

Al-Qur'an, Allah swt. hanya menyebutkan para saksi, tidak menjelaskan

majelis. |uga karena pada prinsipnya setiap kesaksian dapat diterima apabila

hal itu disepakati dalam satu kata meskipun hal itu diutarakan dalam majelis

yang berbeda-beda, sebagaimana semua kesaksian yang ada.

Para saksi adalah laki-laki. Disyaratkan bagi para saksi yang menyaksikan

perbuatan zina adalah laki-laki. Dalam hal ini, kesaksian perempuan tidak

dapat diterima.

Ibnu Hazm berpendapat, kesaksian dari dua orang perempuan muslimah

yang setara dengan satu orang laki-laki diperbolehkan' ]adi, kesaksian

dapat diterima apabila para saksi terdiri dari tiga orang laki-laki dan dua

orang perempuan, atau dua orang laki-laki dan empat orang perempuan'

atau satu orang laki-laki dan enam orang perempuan, atau delapan orang

perempuan tanpa seorang laki-laki pun.

Jarak waktu antara perbuatan zina dan ketika persaksian diajukan tidak

terlalu lama. Hal ini berdasarkan pada perkataan lJmar ra., "Kaum mana

pun yang mengajukan kesaksian atas tindak kriminal, tapi kesaksian itu

tidak langsung diajukan, maka bisa jadi, apabila kesaksian itu diajukan'

kesaksian itu dilakukan karena dendam. Karena itu, kesaksian yang seperti

itu tidak dapat diterima.'

Dengan demikian, apabila para saksi memberi kesaksian atas kasus

perzinaan setelah kejadian perzinaan itu berlangsung cukup lama, maka

ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kesaksian mereka tidak dapat

diterima. Alasannya adalah bahwa apabila seorang saksi memberi kesaksian

sebuah kasus, maka ketika itu dia boleh memilih, yaitu apakah dia akan

mengajukan kesaksian demi mengharap pahala atau dia menutup-nutupi si

pelaku. fika dia memilih untuk diam atas kasus itu dalam waktu yang lama'

maka hal itu menunjukkan bahwa dia memilih untuk menutup-nutupi

perbuatan si pelaku. Karena itu, jika setelah itu, ternyata dia mengajukan

kesaksian, maka bisa jadi kesaksiannya dilandaasi unsur dendam. Kesaksian

seperti itu tidak dapat diterima karena ia murni sebagai suatu tuduhan,

serta didorong oleh rasa dendam. Hal ini sebagaimana pernyataan Umar

ra. yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, tidak ada satu riwayat pun

ffi- uugni, jllidXll, hal: 3z:.
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yang menjelaskan bahwa ada seorang sahabat atau ulama yang mengingkari
perkataan Umar ra. |adi, perkataan-perkataan Umar sudah menjadi ijma'

bagi umat Muhammad saw.

Ketentuan ini berlaku jika orang yang memberikan kesaksian tidak memiliki
alasan untuk menunda kesaksiannya. Tetapi, apabila dia memiliki alasan

yang kuat untuk menunda kesaksiannya, seperti jarak yang jauh dari
tempatnya berdomisili dengan tempat hakim berdomisili, sedang sakit, dan

hal-hal lain yang sejenis yang dapat menghalanginya untuk mengajukan

kesaksian secepat mungkin, maka apabila pada akhirnya dia menunjuk

kesaksian, kesaksiannya dapat diterima dan tidak dapat dibatalkan, rneski

jarak waktu antara pengajuan kesaksian dan kejadian relatif lama.

Ulama mazhab Hanafi yang menyetujui syarat ini, tidak menentukan

batas waktu antara kejadian dan saat mengajukan kesaksian. Mereka

menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada hakim; hakim diberi kebebasan

untuk menentukan batas waktu atas hal itu yang disesuaikan pada setiap

kondisi, karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk

menentukan batas waktu tertentu yang berkenaan dengan persyaratan

ini apabila memerhatikan sekian banyak alasan yang akan diajukan oleh

seorang saksi atas keterlambatan dalam memberikan kesaksian.

Lain halnya dengan pandangan ulama mazhab Hanafi. Mereka menentukan

batas waktu antara kejadian dan waktu memberi.kesaksian, yaitr-r maksimal

satu bulan. Sebagian ulama yang lain menentukan waktu antara pengajuan

kesaksian dan kejadian maksimal enam bulan.

Adapun mayoritas ulama fikih yang terdiri atas ulama mazhab Imam

Malik, Syaf i, Zhahiri, dan Syi'ah Zaidiyahberpendapat bahwa penundaan

kgsaksian tidak bisa dijadikan sebagai alasan tidak diterimanya kesaksian

itu ketika diajukan, meskipun kesaksian itu ditunda dalam rentang waktu

yang cukup lama.

Sementara ulama maz-hab Hambali memiliki dua pendapat. Pendapat

pertama sama dengan pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang kedua

sama dengan pendapat yang dikemukakan mayoritas ulama.

Hukum Kesaksian Langsung dari Hakim

Ulama mazhab Zhahiri berpendapat bahwa seorang hakim harus menjatuh-

kan hukuman apabila dia mengetahui terjadinya pembunuhan, qisas, pencurian

atau perampokan harta benda, zina, dan hud0d, baik dia mengetahuinya
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sebelum menjadi menjabat sebagai hakim atau sesudahnya. Ini merupakan

bukti terkuat untuk menjatuhkan hukuman, yaitu berdasarkan keyakinan yang

benar. Adapun bukti terkuat kedua untuk menjatuhkan hukuman adalah dari

pengakuan pelaku secara langsung. Kemudian, bukti terkuat terakhir untuk

menjatuhkan hukuman adalah dari kesaksian. Allah swt. berfirman,

-',\N i :'.N2 eta i-a v;\' *" 
:e \ 39 \fi( rji q.u #

"Wahai orang-orang yang berinun, jntlilah knmu ornng yang bennr-bennr

penegak keqdilan, menjodi ssksi ksrena Allslt ." (An-NisA' [a]: 135)

Rasulullah saw. bersabd a, " Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia

merubahnya dengan tangannya. Apabila (dia) tidak mampu (merubah dengan

tanganny a), he ndaklah ( di a m er ub ah ) d engan li s anny a...."'

Sesungguhnya seorang hakim wajib menegakkan keadilan, dan tidak

dia tidak bisa dikatakan menegakkan keadilan jika dia membiarkan orang

yang zalim secara terus-menerus melakukan kezalimannya. Seorang hakim

juga wajib mengubah kemungkaran dengan tangannya berdasarkan hal yang

diketahuinya. Disamping itu, dia wajib memberikan hak kepada orang yang

berhak mendapatkannya. Jika tidak, berarti dia telah melakukan kezaliman.

memiliki bukti.' Hal ini mesti diperhatikan karena kedudukan seorang hakim

pada dasarnya sama dengan masyarakat umum; dia tidak boleh membeberkan

kejahatan yang dilihatnya selama dia tidak memiliki bukti yang akurat dan kuat.

Karena itu, jika ada seorang hakim yang menuduh seseorang melakukan zina

hanya karena dia melihatnyaberzina, sementara dia tidak memiliki bukti yang

kuat untuk menguatkan tuduhannya itu, maka dia telah melakukan tuduhan

tanpa bukti. Dia pun harus mendapatkan hukuman penuduhan (qadzaf),yaitu

dicambuk. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

K)r' iH" 3* i eb J tW.{'ti6 Kt 5 "^ti J s$i't "9i
@A';r

"Lnki-laki yang berzina tidak mengawini melainknn perenlpuan yang berzina,

ntau perempuan yang ntusyrik; dan perernpuan yang berzina tidnk dikawini

nelainkan oleh krki-laki yang berzinn ntau laki-luki musyrik, dan yang demikian

itu diharamkan atss orong-orang yang mukmin. " (An-Nfrr l2al:B\

Lihat takhrij hadits sebelumnya.
Lihat kitab al-Mugni,jilid ra, hal: 33.
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Penetapan Sanksi Perzinaan Berdasarkan pada Kehamilan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan

apabila yang dijadikan sebagai bukti atas suatu perzinaan hanya berupa

kehamilan. Tapi harus disertai dengan pengakuan atau bukti yang akurat.

Mereka berpegangan pada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa hukuman

bisa gugur apabila terdapat sesuatu yang syubhat.

Ali ra. berkata kepada seorang perempuan yang sedang hamil, 'Apakah

kamu diperkosa?" Dia menjawab, "Tidakl'

Lantas Ali ra. berkata, "Mungkin ada seorang laki-laki yang menggaulimu

ketika kamu sedang tidurJ'

May'oritas ulama berkata, 'Al-Atsbat meriwayatkan bahwa Umar ra. pernah

menerima pengaduan dari seorang perempuan yang kesulitan untuk tidur pada

malam hari. Ketika itu, ada seorang laki-laki yang merrdatanginya (menidurinya,

red). Setelah kejaclian itu, dia tidak tahu siapa laki-laki itul"

Imarn Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa jika seorang perempuan

hamil, dan dia tidak diketahui telah memiliki suami, juga tidak diketahui bahwa

dia melakukan dengan terpaksa (diperkosa, red), maka dia harus dikenakan

hukuman. Mereka berkata, Apabila dia mengaku bahwa dia rnelakukan dengan

paksa (diperkosa, red) maka dia harus memberikan bukti. Misalnya, apabila

masih dalam kondisi perawan, maka harus menunjukkan bercak darah (akibat

pemerkosaan yang terjadi padanya), atau memperlihatkan bekas pemerkosaan

yang ada pada tubuhnya. jika dia mengaku bahwa dia sudah menikah, maka

pengakuannya tidak dapat diterima, kecuali apabila disertai dengan bukti.

Pendapat mereka ini berdasarkan pada perkataan Umar ra. bahwa hukuman

rajam wajib dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan perzinaan dan dia

sudah menikah dan disertai dengan saksi, kehamilan, atau pengakuan (dari yang

bersangkutan).

A-li ra. berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya zina terbagi menjadi dua, yaitu

zina yang samar dan zina yang jelas. Zina yang samar harus disaksikan oleh beberapa

orang saksi, dan para saksi itulah yang pertama kali mengungkapkan perbuatan itu.

Sementara zina yang jelas terungkap dengan keharnilan dan pengakuani"

HR Baihaki dalam Sunan al-Kubra, jilid VIII, hal: r35 dan u 36. Hadits ini dinyatakan shahih
oleh Al- Alban i dalam Ir ry /ttr al - G ha{il, )llid II, h al: 3 o.
HR Baihaki dalam Sunan Baihaki, kirab"al-Hud1d," bab "Man I'tabara Hudfira al-hndmi...,
" iilid VI II, hal: .2. z. Abdurrazzak , kitab 'ht-Tltalaq." t:ah " ur- Rajni wu ttl-lltshani," jjr :d V II,
hal:3zT.lbnuAbiSyaibahdalamMushannaflbni Abi Syaibah,kitab'hl-fludid,"bab.tiMnn
Yabda'u bir-Rajmi," jilid X, hal: 9o dan 9 r.
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Imam Malik dan para pengikutnya berkata, "Ini adalah perkataan sahabat,

dan tidak ada seorang pun dari sahabat lain yang mengingkari perkataan ini
pada masa mereka. Dengan demikian, perkataan ini menjadi ijma'l'

Gugurnya Hukuman Perzinaan

fika ada bukti yang dapat memastikan bahwa salah satu dari kedua orang yang

dituduh melakukan perzinaan tidak melakukan zina, seperti bila pihakperempuan

masih perawan, atau seperti bila pihak laki-laki dalam keadaan dikebiri atau

impotent, maka keadaan semacam ini dapat menggugurkan hukuman.

Rasulullah saw pernah r-nenglrtus Ali ra. untuk membunuh seorang laki-laki

yang memasuki rumah seorang perempuan. Lalu Ali ra. pergi untuk mencari laki-

Iaki itu. Kemudian AIi ra. mendapatinya sedang itu mandi di kolam. Lantas Ali ra.

memegangnya dan menariknya dari dalarn air untuk kemudian membunuhnya.

Ali ra. melihat bahwa laki-laki tersebut ternyata telah dikebiri. Kemudian Ali ra.

rneninggalkannya dan menghadap Rasulullah saw. untuk menceritakan hal itu.'

Lahirnya Bayi Setelah Enam Bulan Menikah

Jika ada seorang perempuan yang sudah menikah, lalu melahirkan anaksetelah

enam bulan dari usia pernikahannya, maka dia tidak dijatuhi hukuman zina.

Imam Malik berkata, 'Ada seseorang yang menyampaikan kepadaku bahwa

Utsman bin Affan ra. rnendatangi seorang perempuan yang melahirkan anaknya

setelah enam bulan dari usia pernikahannya. Lantas dia memerintahkan agar

perempuan tersebut dirajam. Ali bin Abi Thalib ra. berkata Utsman r.a., 'Rajam

itu tidak ditujukan kepadanya karena sungguh, Allah swt. telah berfirman,
Cr,o- z,t/. t, / z alnzz

" .\i;t#.+\iossi4-ss
" Mengnntlungnrla sornpni menyapihnyn adoltllt tiga puluh hulan...,"

(Al-Ahqaf [a6] :1s)

AIlah swt. juga ber{irman,

t) t^;GSi 
q. Jt ;uj ;)- ;fu( "r; 3i'if3;) L,-$gt &

"Para ibu hendaklah rnenyuarkan anak-ntuknyq seloma dul ttlhun penuh,

yaitu bagi yang ingin tnenycntpunmknn pcnyusuqn..." (Al-Baqarah l2l 233)

' HR Muslim,kitab"at-Taubah," bab"Bar6'ati Harami an-Nabiyyi min ar-Ribah," lzzltl.
Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid III, hal: z8r.
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Kehamilan bisa terjadi hanya dalam waktu enam bulan. Karena itu, perem-
puan tidak berhak untuk mendapatkan hukuman rajam.' Kemudian Utsman
ra. mengutus seseorang untuk menyusul perempuan tersebut. Tetapi, utusan
itu mendapati perempuan tersebut sudah dirajam.",

Waktu Pelaksanaan Hukuman

Dalam Bidhyat al-Mujtahi* Ibnu Rusyd mengatakan sesuatu yang ber-
kenaan dengan waktu pelaksanaan hukuman.r Mayoritas ulama sepakat bahwa
hukuman tidak boleh dijatuhkan ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin.
Hukuman juga tidak boleh dijatuhkan kepada terpidana yang sedang sakit.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukuman boleh dijatuhkan
kepada terdakwa yang sedang sakit. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan
Ishak. Mereka menyandarkan pendapatnya pada dua hadits yang bersumber
dari Umar ra. bahwa dia pernah menjatuhkan hukuman kepada eudamah
ketika dia sedang sakit.,

Timbulnya perbedaan pendapat ini adalah pertentangan antara fenomena
yang terjadi (ketika terdakwa sedang sakit) dan apa yang dipahami dari tujuan
hukuman (selain hukuman rajam), yaitu ketika seorang hakim tidak yakin
bahwa penegakan hukuman itu menyebabkan kematian orang yang terkena
hukuman (ketika dia sakit).

Bagi ulama yang memahami perintah untuk menegakkan hukuman yang
bersifat mutlak (tanpa ada pengecualian), dia akan berpendapat bahwa terdakwa
yang sedang sakit juga boleh dijatuhi hukuman. Sementara ulama yang melihat
pada apa yang dipahami dari tujuan penegakan hukuman, niscaya dia akan
mengatakan bahwa pelaku yang sedang sakit tidak boleh dijatuhi hukuman
sampai dia sembuh. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan hukuman ketika
cuaca sangat panas atau sangat dingin. '

Syaukani berkata, "Dalam l<ttab al-Bahru dijelaskan b ahwaijma'menetapkan
bahwa orang yang melakukan perzinaan dan dia masih bujang atau perawan
tidak boleh didera ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin sampai cuaca
kembali normal. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang melakukan
perzinaan yang sedang sakit dan masih memiliki harapan untuk sembuh. Dia

' rln e.th"ki dr dalam Sunan g!;!<ltbra,jilid vII, him. 442-443; Abdurrauaq di dalam
MushannaJAbdurrazzaq,jilid vll, him 3iz. dan sa'id bin Manslur di dalam sunrrn Sa'id
bin Manshur, jilid r r. hlm. 66.

' Lihat jilid IL hal: 4ro.' Hukuman yang dinraksud di sini adalah hukuman selain hukuman raiam.o HR Baihaki dalam Sunan al Kubra, jilid VIll, hal: 3 r 6. Ibnu Abi Syaibah ,iutn-, ,1itia X, hal: 39
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tidakboleh didera hingga dia sembuh. Tetapi, apabila dia sudah tidak memiliki

harapan untuk sembuh, Hadi dan pengikut Mazhab Syaf i berpendapat bahwa

dia harus dicambuk dengan pelepah kurma yang kecil jika dia dapat menahan

sakit. Lain halnya dengan Nashir dan al-Mu'ayid Billah. Mereka berkata, Orang

yang berzina dan masih bujang atau perawan tidak boleh didera ketika mereka

sedang sakit, baik yang bersangkutan masih memiliki harapan untuk sembuh

ataupun tidak. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama,

sebagaimana hadits Abi Umamah bin Sahl bin Hand ra. yang akan diuraikan

pada pembahasan berikutnya.

Adapun bila orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan sudah

menikah, dan mereka sedang sakit, menurut Atirah, Mazhab Syaf i, Hanafi

dan Malik, hukuman rajam tetap harus dilaksanakan, meskipun mereka sakit

atau karena sebab yang lain karena tujuan rajam adalah membunuh orang yang

berzina (muhsan, red).

Marwazi berkata, "Hukuman bagi orang yang sudah menikah lantas berzina

harus ditunda bila cuaca sangat panas atau sangat dingin, atau bila dia sedang

sakit, terlepas dari apakah zina itu ditetapkan atas pengakuannya sendiri atau

atas kesaksian dan bukti yang ada."

Isfirayayni berpendapat bahwa hukuman rajam boleh ditunda hanya apabila

sakit, sedangkan bila cuaca sangat panas atau sangat dingin, hukuman tetap

dilaksanakan saat itujuga, atau ketika zina ditetapkan dengan adanya bukti dan

kesaksian, bukan dengan pengakuan atau sebaliknya.

Sementara perempuan yang sedang hamil, dia tidakboleh dirajam sampai

dia melahirkan dan menyusui anaknya. Hal itu diberlakukan apabila tidak ada

perempuan lain yang bersedia untuk menyusui anaknya.

Ali ra. berkata, "Salah satu budak perempuan Rasulullah saw berzina' Lalu

beliau memerintahkanku untuk menderanya. Aku lantas mendatanginya. Tapi

dia baru menjalani masa nifasnya. Aku pun merasa khawatir kalau dia akan

meninggal dunia jika aku menderanya. Kemudian aku menceritakan hal itu

kepada Rasulullah saw. Lantas beliau bersabda,

-r*; ,*si,e::i
"Engkau telah mengnrnbil keputusan yang haik. Tinggalkan dia hingga din

sehot kembali. -'1 HR Ahmad, Muslim Abu Daud, dan Tirmidzi. Tirmidzi

menyatakan bahwa hadits ini shahih.

' Lihat takhrij hadits sebelumnya
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Membuat Lubang bagi Terpidana Rajam

Terdapat beberapa hadits yang berbeda berkaitan dengan penggalian lubang
bagi terpidana rajam. sebagian hadits tersebut ada yang menjelaskan bahwa
bagi terpidana rajam harus digalikan lubang terlebih dulu. Tapi sebagian hadits
yang lain tidak menjelaskan hal itu. Imam Ahmad berkata bahwa banyak hadits
yang tidak menjeiaskan penggalian lubang bagi terpidana rajarn.

Ulama fikih juga berbeda pendapat atas hal ini. Imam Malik dan Abu
Hanifah berpendapat bahwa terpidana rajam tidak perlu digalikan lubang.

Sementara Abu Tsur berpendapat bahwa rnereka harus digalikan lubang.

Ali ra. meriwayatkan bahwa ketika dia diperintahkan untuk merajam

Syurahah al-Hamdaniyah, dia mengeluarkannya lalu menggalikan lubang

untuknya. Lantas Syurahah dimasukkan Ke dalam lubang tersebut. Lalu orang-

orang mengelilinginya dan melemparinya dengan batu.'

Imam Syaf i memberikan pilihan antara melakukan penggalian lubang

sebagai tempat pelaku zina dirajam dan tidak. Tetapi, ada seorang ulama yang

meriwayatkan bahwa dia menggali lubang hanya untuk perempuan yang

melakukan zina.

Atirah berpendapat bahwa penggalian lubang sampai batas pusar bagi terpida-

na rajam laki-laki sangat dianjurkan. Sementara bagi terpidana perempuan, batas

penggalian lubang adalah sampai payudaranva. Adapun pakaiannya yang clikena-

kannya harus diikat dengan kuat agarauratnya tidaktersingkap ketika diaberguling-

guling jika memang pelaksanaan hukuman tidak digalikan lubang terlebih dulu.

Para ulama sepakat bahwa perernpuan tidak boleh dirajam, kecuali dalam

keadaan duduk. Sementara mayoritas ulama sepakat bahwa laki-laki dirajam

dalam keadaan berdiri.

Imam Malik berpendapat bahwa laki-laki dirajam dalam keadaan duduk.

Sementara ulana yang lain berpendapat bahwa hakim diberikan pilihan untuk
memilih antara merajam laki-laki dalam keadaan duduk dan berdiri.

HRBukhari, kitab"al-NIuharibin...,"bab"Rajmi al-Muhshani," jlidYIII,hal: zo4. Daruquthni
dalam Sunan Daraquthni, k\tab "al-Hudtd: jll1d rrr, hal: t23-r24. Baihaki dalarn Swtan
Baihaqi,kitab'hl-Hudid," bab" Man I'tabara Hudhira al-Imdmi," jilid VIII, hal: zzo. Ahmad
ddam Musnad Ahmad, jilid I, hal: gj, to7, tt6, rzr, t4o, t4t, r43, dan r53.
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Kehadiran Hakim dan Saksi Saat Pelaksanaan Raiaml

Imam Syaukani Penulis kitab at-Talkhis mengatakan bahwa dalam beberapa

jalur hadits, tidak ada yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. hadir saat

pelaksanaan hukuman rajam pada perempuan yang berasal dari Kabilah Gamid.

Yang ada adalah hadits yang menyatakan bahwa beliau tidak menghadiri ketika

pelaksanaan hukuman berlangsung. Imam Syali'i memutuskan pendapatnya

dari hadits itu. Dia berkata, 'Adapun berkenaan dengan peristiwa perajaman

perempuan yang berasal dari Kabilah Gamid, di dalam Sunan Abu Dawud

dan kitab yang lain, ada hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidak

menghadiri pelaksanaan rajam itu.

Apabila keputusan penjatuhan hukuman hasil dari sebuah ketetapan, maka

para saksi ataupun hakim tidak wajib hadir ketika rajam dilaksanakan.

Adapun tentang anjuran terhadap hakim dan para saksi untuk meng-

hadiri pelaksanaan rajam, Ibnu Daqiq al'Id menjelaskan bahwa ulama fikih
menganjurkan agar pelaksanaan rajam dimulai dari hakim-hal ini dilakukan

apabila perzinaan ditetapkan atas adanya pengakuan dari orang yang ber-

sangkutan. Dan apabila perzinaan ditetapkan karena adanya kesaksian, maka

pelaksanaan rajam dianjurkan dimulai dari para saksi.

Hadirnya Sekelompok Orang Mukmin
saat Pelaksanaan Hukuman

Allah swt. berfirman,

;F.3{'y4,io;-o-2*iq!:!eS;7n1t\uen;3LVia;v'+-gi
tU' r.u;i CT;t A,, fr-r, r{ \ ;;$ ii

"Perempuan yang herzinn don Inki-laki r/ang berzina, rnako derololt tiap-

tinp seorang dari keduanyu serotus ksli dera, dan jnngnnlalr belss kasihan kepadn

kedunnya rnencegnlt ksrnu untuk (menjalanknn) agnma Allah, jikn kanru beriman

kepada AIIqh, dnn lmri nklirat, dan lrcndnklnh (pelnksartaan) hukuntnn mereka

disaksikon oleh sekunpulan dari orang-ortrng yang herinwr. " (An-NOr [24]:2)

Berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat agar pelaksanaan hukuman disaksikan

' Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi wajib menjadi orang pertama yang melempari
pelaku zina muhshan- halitu dilakukan bila hukuman atas hal itu ditetapkan dengan adanya
kesaksian. Dan hakim harus memaksa saksi untuk melakukan pelemparan pertama terhadap
pelaku zina. Hal itu karena pemaksaan dapat mencegah terjadinya toleransi (perasaan iba
terhadap pezina), dan anjuran untuk berteguh hati. Tetapi, apabila hukuman ditetapkan
dengan pengakuan pelaku di hadapan hakim, maka wajib bagi sang hakim atau orang yang
mewakili untuk memulai pelaksanaan rajam.
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oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Meskipun demikian, mereka berbeda

pendapat mengenai jumlah orang yang ikut menyaksikan pelaksanaan hukuman.

Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah orang yang ikut menyaksikan

pelaksanaan hukuman adalah empat orang. Ada pula yang mengatakan bahwa

jumlah mereka adalah tiga orang, dua orang, tujuh orang, atau lebih.

Anggota Tubuh yang Boleh Dicambuk

Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat bahwa anggota bagian tubuh orang

yang berzina yang dicambuk adalah seluruh bagian tubuhnya, kecuali kemaluan

dan muka. Abu Hanifah menambahkan bahwa bagian tubuh orang yang

berzina yang tidak boleh dicambuk adalah kepalanya. Imam Malik berpendapat

bahwa laki-laki dicambuk pada semua anggota tubuhnya. Begitu juga menurut

pendapat Imam Syaf i dan Abu Hanifah. Tetapi, mereka berdua mengecualikan

hal itu pada hukuman cambuk karena penuduhan. Hukuman cambuk dilakukan

dengan posisi duduk tidak pada posisi berdiri.'

Imam Nawawi mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya berkata' 'Apabila

orang yang dihukum dicambuk dengan menggunakan pecut, hendaknya pecut

yang digunakan berukuran sedang, yaitu seukuran antara ranting pohon dan

tongkat. Tetapi, apabila dia dicambuk dengan pelepah, hendaknya pelepah

itu ringan, yaitu antara kering dan basah. Adapun tentang ayunan cambukan,

hendaknya dilakukan dengan ayunan yang sedang, yaitu antara keras dan pelan.

fadi, orang yang melakukan pencambukan bagi pelaku perzinaan tidak boleh

mengangkat tangannya sampai melebihi kepalanya, dan dia juga tidak boleh

mencukupkan ayunan cambukan itu hingga tangan pada posisi semula. Tapi

hendaknya dia harus mengangkat lengannya dalam posisi sedangi'

Menunda Pelaksanaan Hukuman bagi Pelaku Perzinaan yang

Masih Lajang

Hukuman bagi orang yang berzina yang masih bujang atau perawan boleh

ditunda hingga cuaca kembali normal, yaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu

dingin. Begitu juga, hukuman bagi pelaku perzinaan yang sedang sakit, dan

masih ada harapan untuk sembuh. Tetapi, apabila dia tidak ada harapan untuk

sembuh, ulama pengikut Mazhab Syaf i berpendapat bahwa dia dicambuk

dengan pelepah kurma yang kecil, jika dia mampu untuk menahan sakit.

Abu Daud dan yang lain meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki Anshar

Lihat dalam Bitlayatu al-Muitahid, jilid II, hal: 4ro.
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yang mengadu kepada salah seorang dari kaum mereka, bahwa ada yang sakit

hingga dia lemah dan kurus, hingga kulitnya menempel dengan tulangnya. Suatu

ketika, ada seorang budak perempuan milik salah satu orang dari kaum Anshar

mengunjungi laki-laki yang sakit itu. Laki-laki yang dijenguk oleh budak itu

menyambutnya dengan ceria. Lalu ia menggauli budak perempuan itu. Ketika

ada beberapa laki-laki Anshar menjenguknya, dia memberitahukan mereka

apa yang telah dia lakukan, dan berkata, "Mintakanlah fatwa kepada Rasulullah

saw. atas diriku. Sungguh, aku telah berzina dengan seorang budak perempuan

yang datang menjengukku." Lalu mereka menyampaikan pesannya kepada

Rasulullah saw dan mereka berkata, "Kami belum pernah melihat seorang

pun yang menderita sakit seperti yang dia derita. Apabila kami membawanya

ke hadapan engkau, niscaya tulang-tulangnya akan patahi'Lalu Rasulullah saw.

memerintahkan para sahabat untuk mengambil seratus tangkai pohon. Lalu

mereka mencambuknya dengan tangkai pohon tersebut. Tiap-tiap tangkai untuk

sekali pukulan.'

Apakah orang yang Dicambuk Meninggal Dunia
Berkewajiban Membayar Diyat?

Apabila orang yang terkena hukuman cambuk meninggal dunia akibat

cambukan yang mendera tubuhnya, maka dia tidak memiliki hak diat. Dalam

Syarah Muslim, Imam Nawawi berkata, "Para ulama sepakat bahwa bagi orang

yang wajib mendapatkan hukuman cambuk, kemudian hakim dan para orang

yang ditunjuk untuk mencambuknya, lalu ternyata orang yang wajib dihukum

cambuk itu meninggal dunia akibat cambukan itu, maka kejadian semacam ini
tidak ada diat. Juga tidak ada kafarat, baik atas bagi ataupun eksekutornya. Selain

itu, tidak ada pula kewajiban untuk mengeluarkan harta dari baitulmall'

Semua penjelasan di atas terkait dengan sanksi perzinaan. Dan berikut

ini, kami akan menjelaskan beberapa bentuk kejahatan yang lain dan

hukum-hukumnva:

' HR Abu Dawud, kitab " al-Hudhd," bab " Iqhmatu al-Haddi 'ala al-Maridhi," jilid IV, hal:
16r. Nasai, iilid VIII, hal: zt-z-2t3. Ibnu Majah, kitab, " al-HudId," bab " al-Kabtru wa
al-Maridhu Yajibu 'alaihi al-Haddu," jilid r r, hal: 8 5 9. Ahmad dalam Musnad Ahmad,
jilid V, hal: zzz.
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Homoseksual dan Praktik

"\Gt 
Seksual Menyimpang yang Lain (%=

Homoseksual

Homoseksual termasuk tindak kejahatan yang paling besar, dan termasuk
salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan menyalahi
fitrah manusia, agama dan dunia, termasuk bagi kehidupan itu sendiri.
Karenanya, Allah swt. memberi hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan
ini dengan hukuman yang paling keras.

Allah swt. menenggelamkan bumi dan segala isinya akibat perbuatan
kaum Luth as.. Allah swt. juga menghujani mereka dengan batu dari tanah liat
yang dibakar. semua itu merupakan hukuman atas perbuatan keji yang mereka
lakukan. Allah swt. juga mengabadikan kejadian itu di dalam Al-eur'an agar
dapat ditelaah oleh semua manusia untuk dijadikan sebagai pelajaran.

Allah swt. berfirman,

@ ajrii G i cq 61 
-J,6'^b6i i,;:r;r.yA j,6 tylj;

6;@ <,;,rt: e A S 
"14i o;, g1-#Je)i t;:6 fi:y

@q*i;+; <,(J"lg:6
"Dan (Karni juga telah ntengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingattal) tntkrila

dia berkats kepadn knunmya: "Menga:pa kamu mengerjokan perbuatan fnahisyah
itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seornngpurr (di dunin ini) sebelttnmtu?"
sesunggulmya karnu mendatangi lelaki untuk merepaskan nnfsurtu (kepada

mereka), buknn kepada wanito, nwloh kamu ini sdalah knum yang melampaui
batas. lawnb kaunmya tidnk lain lmnya mengatokan: "r,lsirlah ntereka (Ltrth dnn
pengikut-pengikutnya) dari kotufttu ini; sesungguhnya ntereka culalah ornng-
orang yang berpurn-pura nrcnsucikan diri." Kemudian Kani selatnntknn dicr dan
pengiku t-pengikutny a kecusli is teriny a; tlis tennssuk oran g-or ang y ang tertin ggal
(dibinasakan). DanKami turunkan kepadamerekalrujan (bntu);makaperhatikonlah
bagaimana kesudctlnn ornng-orang yang berdosa itu." (Al-A'ref 14: S0-g4)

Dalam ayatyanglain, Allah swt. berfirman,
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,::\4i@ U+ij:S Jq,6:t &.36' w;;rL]ft3 ar(:tJ
jb(,";^ 4c. ,S*+*iu 4;;titftY(p; ALt'ts;,Lli

e6( Lg AU \r @l,ri'Jf' * Jtl\"(* c,;tit75 A\;;::(F

U 6 @ * $ $ Ju."r( 5'$"{-,}.11j i u @ Uu p Jiy' c, U:*S

;-#,W s';<-WEfiYt \4'6 tilGti;(j ;6ut
@ +i, <'*hi t'c.Y3:q;'^4 ?j:j @

,'Dan tatkala datnng utusnn-utusan Kami (para malnikat) itu kepada Luth,

dia mernsa susah dan merasa sempit dadanya knrena kedntangnn rnereka, dnn dia

berksta: "Ini adslsh lnri yang nmnt sulit." Dan datnnglnh kepadanya knultutya

dengnn bergegns-gegas. Dott sejak dalrulu nterekrt selslu nrcIskukan perbuaton-

perbuatan yang keji. Luth berkota: "Hqi kaunku, inilah puteri-puteri (negeri) ku

merekn lebih suci bagimu, maka bertakrualah kepadn Alloh dan janganlnh kunu

mencemarkan (nann) ku teilndap tamuktt itri. Tidak sdakslt di antrtrsmu seorang

yang berakal?" Mereka menjawnb: "sesunggulmya kamu telah tahu bnlrcua ksni

tidak mempuntlai keinginan terhndap puteri-puterirnu, dsn sesungguhntln kamu

tentu mengetnhui apayang sebenarnyakani kelrcndaki." Lutltherkats: " seandainya

aku ada mempunyaikekuatsn (untuk menolakmu) staukalau nku dnpat berlindtrng

kepadn kelunrga yang kuat (tentu aku lakukan)." Psrs utussn ftnalaiknt) berkata:

"HaiLuth, sesunggulmyakami adolah utusan-utusrtn Tuhttnmu, sekali-knli merektt

tidak akan dapat mengganggu kamu, sebsb itu pergilnh dengan membawa keluorga

dan pengikut-pengikut kmnu di qkltir molam dan janganlah ads seorsng di antara

kamu yang tertinggal, kecuctli isterimu. sesungguhnya dia aknn ditimpt azab yang

menimpa mereka karena sesungguhnyn saat jatulmya azab kepada mereka islsh di

waktu subuh; bukqnkah subuh itu sudah dekatT" . Maka tstkala datnng azab Karni,

Kami jndikan negeri knunt Luth itu yang di atLs ke bawoh (Knrni balikkan), dan

Kami hujani mereka dengan bstu dari tannh yang terhrtkar dengan bertubi-tubi,

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan sikssan itu tiadslah jauh dari orans-oran|

y ang znlim." (Hfid l77l : 77 -83)

Rasulullah saw. memerintahkan umatnya agar membunuh dan melaknat

orang-orang yang melakukan perilaku seperti kaum Luth.
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Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ikrimah
dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

. -r'.iiir; 'i'uir ,t
,a' ,. tt -9 l*r o *i,l> o '7

!, t) Jt)

"Siopn yang kalian dapati melakuknn perbuatan kaum Luth (homoseks, red),

mako bunultlnh orang ynng melakukannya dan ynng diajaknya."l

Adapun redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Nasai sebagai berikut.
Rasulullah saw. bersabda,'Allah melaknat siapa saja yang melakukan prilaku
kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang melakukan prilaku kaum Luth. Allah
melaknat siapa saja yang melakukan prilaku kaum Luth."'

Syaukani berkata, "Bagi orang yang melakukan kejahatan ini dlan
mempraktikkan yang perbuatan hina serta yang tercela ini hendaknya dihukum
dengan hukuman yang dapat dijadikan sebagai pelajaran baginya. luga hendaknya
dihukum dengan hukuman yang keras sehingga dapat menghancurkan syahwat

orang-orang yang fasik dan orang-orang yang durhaka semacamnya. Siapa yang
melakukan kekejian suatu kaum (kaum Luth as., red), dan tidak ada satu orang
pun di dunia sebelum mereka yang mempraktikkan kekejian itu, mereka layak
mendapatkan hukuman yang sangat keras yang kerasnya hukuman itu sama

dengan hukuman kaum yang ditiru oleh mereka. Sungguh, Allah swt. telah
menenggelamkan mereka, sebagai hukuman baginya. Allah swt, membinasakan
mereka, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah.

Islam memberi hukuman yang keras atas perbuatan semacam ini karena
perbuatan ini memiliki pengaruh yang sangat buruk dan dapat menimbulkan
banyak bahaya, baik secara personal maupun masyarakat umum. Mengenai

beberapa dampak negatif dari perbuatan ini kami rangkum dari kitab al-Isldmu
Wa ath-Thibbuyang akan kami sebutkan pada pembahasan berikut ini.'

1. Membenci perempuan.

Di antara akibat yang ditimbulkan dari praktik homoseksual adalah
menimbulkan keengganan untuk mencintai perempuan. Lebih dari itu,

lto , t .

I *gtg l: J e 
"-sJ J \J

' HR Abu Dawud, kitab "al-H.ud,nd," bab "f Man Amila Amala eaumi Luthi," jilid rrr, hal:
t57 laa6zl. Tirmidzi, kitab"al-Hudfid,"-bab Ma ldhJi Hoaai aLLithi," iilid fV hal:57,
Ir456].Ibnu Majah, kitab "al-Hudad." bab "Man Amila'amalaeaumi luthi,'( jilid lI, hal:8!3,
f z56r l. Hakim dalam Mustadrak Hakim.kiLab"al-Hudud," bab Man Wavidtumihu yi'ti
BahimatanfaqtuWhu," jilid ry hal :,s5. Baihaki, ktab"al-Hudid," bab uMa 

IA'a fi Haddi
al-Luthi," jilid VIII,, hal: J31;232. Daraquthni di dalam Sunan Daraquthni, kitab " it-fua,;a
wa ad-Diyhti wa Ghairiha," jilid III, hal: 

-r '4. Syekh Ai-Albani meniatakan bahwa hadits ini
shahih dalam lrwd'u al-Chalill' jilid VIII, hal: r6.

' Kitabal-Islamu wa ath-Thibbi karyaDr. Muhammad Washfi.

t
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perbuatan ini bisa berakibat pada ketidakmampuan laki-laki melakukan

hubungan seksual dengan perempuan. Dengan demikian, tujuan yang

paling penting dari pernikahan, yaitu untuk melahirkan generasi, tidak

bisa terwujud.

Meskipun laki-laki yang homo ada kemungkinan untuk tetap menikah, tapi

perempuan yang akan menjadi istrinya hanya akan menjadi salah satu korban

yang dirugikan dari sekian banyak korban lain. Dia tidak akan mendapat-

kan ketenangan, cinta, dan kasih sayang darinya, sementara ketenangan,

cinta, dan kasih sayang merupakan dasar bagi terbentuknya kehidupan

berkeluarga yang berkesinambungan. Karena itu, kehidupan istrinya akan

menjadi tersiksa dan terkatung-katung; dia tidak berstatus sebagai seorang

istri, dan dia juga tidak berstatus sebagai perempuan yang ditalak.

2. Gangguan urat saraf.

Sesungguhnya perilaku homoseks seperti ini dapat memengaruhi jiwa dan

memberikan dampak pada urat-urat saraf. Salah satu dampak atas hal itu

adalah kelainan jiwa yang bagi pelakunya sehingga dalam lubuk hatinya

tidak tertanam perasaan bahwa dirinya tidak diciptakan sebagai laki-laki.

Perasaan seperti ini lalu berpindah menjadi suatu keganjilan. Karena itu'

emosi orang yang homo menjadi berbalik secara tidak wajar. Akibatnya,

dia menjadi tertarik kepada orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang

sama dengannya. Pikiran-pikirannya yang kotor selalu tertuju pada organ-

organ kelamin mereka. Jadi, cukup beralasan bila pada akhirnya mereka

gemar untuk bersolek dan meniru gaya perempuan dengan memakai

kosmetik. Selain itu, mereka juga berusaha agar tampak cantik dengan

memerahkan pelipis, memberi celak alis mata, melenggak-lenggokan tubuh

saat berjalan, dan hal-hal lain yang seringkali kita lihat di banyak tempat.

Dalam beberapa buku kesehatan, juga banyak kita jumpai beberapa prilaku

tidak wajar yang mereka lakukan.

Perkara ini tidak hanya terbatas pada musibah kelainan jiwa dalam diri
orang yang homoseksual, tapi ada pula hal lain yang menjadi dampak

buruk dari perbuatan keji semacam ini. Salah satunya, perbuatan ini dapat

melemahkan psikologi yang normal dalam dirinya. Selain itu, dampak atas

perilaku seksual menyimpang seperti ini menjadikan yang bersangkutan

terserang beberapa penyakit urat sarafyang langka, serta cacat jiwa yang

memalukan yang dapat menghilangkan sifat manusiawi dan kejantanan'

Homoseksual dapat menumbuhkan ketidaknormalan akal yang akan

menurun kepada anak keturunannya. Selain itu, cacat-cacat urat saraf
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3.

tersembunyi yang diakibatkan perbuatan keji ini akan timbul secara

permanen pada pelakunya.

Gangguan otak.

Bagi orang yang rnelakukan perbuatan homo dapat berakibat pada hilangnya

keseimbangan otak yang cukup serius, kekacauan yang menyeluruh pada

pemikirannya, kondisi stagnan yang tidak wajar pada imajinasinya, dan

kedunguan yang parah di dalam akalnya, serta hasratnya menjadi sangat

lemah. Tapi, semua itu kembali kepada (sebab) kurangnya klasifikasi bagian

dalam (otak) yang dilakukan oleh kelenjar gondok. FIal itu karena (peran)

kelenjar memiliki posisi yang secara keseluruhan melebihi organ yang lain
pada tr"rbuh yang berpengaruh secara Iangsung sehingga semangat kerja
yang berangkutan menjadi lemah, dan tugas-tugasnya yang diberikan
kepadanya rnenjadi terabaikan. Anda juga akan menemukan suatu

hubungan yang erat antara Neursetania dan homoseks, serta keterkaitan
yang tidak rvajar diantara keduanya. Karena itu, yang bersangkutan akan

mengalami kedunguan, bertindak secara serampangan, pikirannya rnenjadi
Iinglung, dan dia akan kehilangan akal serta petunjuk.

Penyakit hitam.

Homoseks bisa juga menjadi sebab timbulnya penlakit hitam, atau menjadi
faktor yang dominan yang memunculkan dan rnembangkitkan penyakit itu.
Sudah menjadi hal yang maklum jika perbuatan keji serlacam ini menjadi
sarana yang memberikan pengaruh besar bagi penyakit ini. Hal ini dilihat
dari peran homoseks yang dapat menggandakan penyakit ini dan nlem-
persulit biaya pengobatannya. Akan tetapi, semua itu berpulang pada sebab

ketidakwajaran fungsi atas perbuatan keji dan munkar ini, serta pengaruh

yang buruk yang disalurkan pada urat-urat saraf tubuh.

Tidak bisa memberi kepuasan saat bersetubuh.

Homoseks merupakan suatu kecacatan yang tidak wajar dan suatu cara

yang tidak cukup untuk memuaskan dorongan seksual. Hal itu karena dasar

perilaku homoseks adalah jauh dari praktik persetubuhan normal dan ia
tidak akan terjadi tanpa adanya kerja seluruh urat-urat saraf. Hubungan
semacam itu pun memberi tekanan yang besar kepada sistem otot dan

memberikan pengaruh yang buruk bagi seluruh organ tubuh.

|ika kitatinjau dari ilmu fisiologi, hubungan seks dan fungsi anggota tubuh yang

normal yang hal ini dijalankan oleh organ-organ kelamin ketika bersanggama,

kemudian hal itu kita bandingkan dengan apayangberlaku didalam hubungan

4.

5.

Hudud lSanksi Hdana) - 271



6.

homoseks, maka kita akan mendapati perbedaan yang berlawanan. Semua itu

terjadi karena menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan tempat

yang semestinya disebabkan praktik yang tidak wajar.

Mengendurnya otot dubur dan menjadikannya tidak teratur.

|ika Anda melihat homoseks dari sisi lain, tentu Anda akan mendapati

bahwa ia menjadi sebab robeknya dubur, rusaknya jaringan-jaringan yang

ada padanya, kendurnya otot-ototnya, hancurnya sebagian organnya, dan

hilangnya dominasi otot terhadap zattinja yang menyebabkan otot tidak

mampu menahannya. OIeh karena itu, Anda akan mendapati orang-orang

fasik (pelaku homo, red) yang tercemar oleh zat-zat busuk yang keluar dari
(dubur) mereka yang tidak diinginkan.

Hancurnya moralitas.

Homoseks merupakan suatu bentuk kedunguan akhlak dan penyakit

psikologi yang berbahaya. Karenanya, Anda akan mendapati bahwa orang-

orang yang melakukan kecenderungan seks menyimpang semacam ini
biasanya merupakan orang yang berakhlak buruk, tidak normal, dan

hampir tidak mampu membedakan antara hal-hal yang baik dan yang

hina. Mereka memiliki semangat yang lemah, tidak memiliki emosi yang

membuat mereka menyesali perbuatan dosa, dan tidak memiliki nurani

yang dapat mencegah mereka untuk melakukan dosa. Tidak ada satu pun

dari mereka yang merasa risih atas perbuatan yang dilakukannya. Dan

psikologis, tidak ada yang dapat menghalangi perbuatannya terhadap bayi

dan anak kecil yang menjadi objek kekejaman dan kekerasannya, demi

memuaskan nafsunya. Hal semacam ini dapat kita baca pada berita-berita

di berbagai media. Kita juga bisa mendapatkan penjelasan mengenai hal

ini di pengadilan dan buku-buku medis.

Mengganggu kesehatan secara umum.

Selain apa yang telah saya ungkapkan sebelumnya, homoseks dapat menyebab-

kan tekanan jantung dan stroke bagi yang melakukannya. Mereka dibiarkan

dalam kondisi lemah secara menyeluruh sehingga rnenyebabkannya mudah

terkena berbagai penyakit dan membuatnya (seolah-olah) menjadi barang

rampasan aneka ragam kecacatan dan penyakit yang menahun.

Mengganggu organ kelamin.

Homoseks juga dapat melemahkan pusat-pusat pembuangan utama yang ada

pada tubuh, dan mematikan kehidupan sel-sel spermatozoid di dalamnya,

7.

8.

9.

l

j
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serta memberikan pengaruh pada penghimpunan zat-zar sperma, yang
pada gilirannya akan menghilar-rgkan kemampuannya untuk mendapatkan
keturunan. Selain itu, yang bersangkutan juga bisa mengalami kemandulan
bahkan dapat berakibat pada kematian.

10. Menimbulkan penyakit tifus dan disentri.

Kita bisa katakan bahwa homoseks dapat menyebabkan infeksi virus
penyakit tifus, disentri, dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat
berpindah melalui pencemaran zat-zat tinja. Dari situ, ia membawa
beraneka ragam bakteri yang penuh dengan berbagai penyebab kecacatan
fisik dan penyakit.

I 1 . Menimbulkan penyakit yang umumnya diderira orang yang berzina.

Tidak dipungkiri bahwa penyakit-penyakit yang rnerebak akibat dari
perzinaan, bisa jadi akan menyebar pula melalui homoseks. penyakit-

penyakit tersebut menyerang orang yang melakukannya , lantas
membunuhnya dengan cepat, dan membuat lemah tubuh-tubuh mereka
bahkan bisa menghilangkan nyawanya. Berdasarkan pada apa yang telah
diuraikan, kita bisa mengetahui alasan syariat Islam mengharamkan
homoseks. fuga semakin jelas hukum-hukum yang secara detail atas hal
itu yang akan dijatuhkan kepada orang yang melakukan. Sebab, sebagai
solusi untuk menghilangkan perbuatan ini adalah dengan menghilangkan
mereka dan menyelamatkan dunia ini dari keburukan-keburukan yang
diakibatkan darinva.

Pendapat Para Ulama Mengenai Hukuman pelaku Homoseks

Meskipun para ulama sepakat atas haramnya praktik homoseks dan
menindak pelakunya dengan tegas, mereka berbeda pendapat tentang kadar
hukuman bagi mereka. Perbedaan pendapat itu terbagi menjadi tiga.

Pertama, secara mutlak, hukuman bagi para pelaku homoseks adalah
dibunuh.

Ke dua, dihukum sebagaimana hukuman yang dikenakan bagi orang yang
berzina. Yaitu, jika belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk. Dan
jika sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam.

Ke tiga, dihukum ta'zir .

Pendapat pertama: Para sahabat Rasulullah saw., Nashir, easim bin
Ibrahim, dan syaf i, di dalam salah satu fatwa mereka berpendapat bahwa
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hukuman bagi orang yang melakukan homoseks adalah dibunuh, meskipun

yang bersangkutan belum menikah, baik dia sebagai pelaku atau sebagai objek.

Sebagai dasarnya adalah beberapa hadits berikut:

* Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw bersabda,

" Siapapun di antara kalian yang mendapati seseorang melakukan perbuatan

kaum Luth, maka bunuh dia, baik yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi

objek." HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.'

* Ali ra. meriwayatkan bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat

sebagaimana yang dilakukan kaum Nabi Luth.'

Imam Syali'i berkata, "Berdasarkan keterangan ini, kami mengambil

kesimpulan bahwa hukurnan bagi orang yang melakukan homoseks adalah

dirajam, dia sudah menikah ataupun belumi'

* Abu Bakar ra. rneriwayatkan bahwa dia pernah mengumpulkan orang-orang

untuk membahas seorang laki-laki yang dinikahi oleh laki-laki, layaknya

perempuan dinikahi. Lantas Abu Bakar menanyakan hal itu kepada para

sahabat Rasulullah saw. Di antara sahabat yang secara tegas mengemukakan

pendapatnya adalah Ali bin Abi Thalib ra. Dia berkata, "Dosa ini tidak

pernah dilanggar oleh satu umat pun dari umat-umat terdahulu, kecuali

satu umat. Kalian sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh Allah swt.

atas perbuatan mereka. Kami berpendapat bahwa hukuman bagi orang

yang melakukan homoseks adalah dibakarl' Lalu Abu Bakar ra. menulis

surat kepada Khalid bin Walid ra. yang berisi perintah untuk membakar

laki-laki itu.3

Syaukani berpendapat bahwa hadits-hadits ini saling menguatkan dan bisa

dijadikan sebagai hujjah.

Para ulama yang mengikuti pendapat pertama ini berbeda pendapat

mengenai cara rnembunuh orang yang homoseksa.Abu Bakar dan Ali ra.

berkata, orang yang homoseks dibunuh dengan menggunakan pedang,

kemudian dibakar. Hal ini disebabkan kemaksiatan dari perbuatan

homoseks amat besar. Umar dan Utsman ra. berpendapat bahwa orang

yang homoseks dihukum dengan hendaknya dilemparkannya tembok

' LihaI pada takhrij hadits sebelumnya..
' HR B;ihaki di daiam Sunan Baihaqi, Kifab al-Hudud, Bib Ma la'a fr Haddi at-LOW,

iilid VIII, him. "u.32.

' HR Baihaqi di dalam Sunan Baihaq, IG:ab af-Hudud, Eab Ma Is'a t'i Hac'di a,- - ufii,
jilid VIII, hlm. z jz. B&ihaqi berkata bahwa hadist ini adalah hadits mursal; clan Ibnu Abi
Syaibah di dalam Mushannaf Ibni Abi Syaibah. jilid IX, him. 535.n Lihat at-Targib wat-Tarhib, jilid III, him. t99.2oo.
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(ke tubuhnya). Ibnr,r Abbas ra. berpendapat bahr,r'a orang yang homoseks

dihukum dengan dilemparkan dari bangunan tertinggi yang ada.

Imam Bagawi menceritakan dari Syabi, Zuhri, Malik, Ahmad, dan Ishak

bahwa orang yang hornoseks hendaknya dihukum dengan dirajam. Pendapat

ini juga dirirvayatkan oleh Tirmidzi dari Malik, Syaf i, Ahmad, dan Ishak.

Imam Nakha'i berpendapat, jika memungkinkar.r untuk rnerajaru orang yang

berzina sebanyak dua kali, maka orang yang mempraktikkan perbuatan

kaum Luth as. juga harus dirajam.

Mundziri berkata, Abu Bakar, Ali, Abdullah bin Zubair, dan Hisyam bin
Abdul Malik ra. membakar orang yang homoseks.

Kedua, orang yang homoseks dihukum sebagaimana hukuman yang

ditetapkan bagi orang yang berzina; hukurnan bagi pelaku homoseks yang belurn

menikah adalah dicambuk, Dan bagi yang sudah menikah adalah dirajam.

Sa'id bin Musayab, Atha'bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri,

Auza'i, Abu Thalib, Lnam Yahya, dan Syaf i, di dalam salah satu fatwa mereka

berpendapat bahwa hukuman bagi peiaku homoseks adalah seperti hukuman

bagi pelaku zina. |ika pelaku honro masih bujang, dia dicarnbuk dan diasingkan.

Dan jika pelakunya sudah menikah, maka hukurnannya adalah dirajarn.

Sebagai dasarnya adalah dua dalil berikut ini. Pertama: homoseks termasuk

bagian dari perbuatan zina. Sebab, dalam praktiknya, perbuatan homoseks

adalah perbuatan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Dengan demikian,

subjek dan objek perbuatan ini termasuk ke dalam cakupan keumurnan dalil
yang rnenjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berz-ina arntara yang sudah

menikah dan yang belum. Hal ini dikuatkan dengan hadits Rasulullah saw,

)A,\)t:+ ,tr|t J*), ;i ti1

"Aptabiln seormtg laki-loki rttew4rttuhrlti lnkllski lain, ttnkn trrerckn Ltertlua

berzina."l

HR Baihaki dalam Sunan Baihatli, kitab 'hl-Hldr?r/," bab "lvIn la't Ji Haddi al-Lutt."
iilid VIII, hal: 233. Baihaki berkata "Dalam rentetan perawi hadits ini terdapat narna
Muhtrmmad bin Abdurrahman. Saya tidak rnengenalnya. Dalam srrrrad hadits ini dia
termasuk m unk i r ul -h a d it s."

Hadits ini juga diriwayatkan dalam Talkhisul-Hablr jilid IV, hal: 55. Di dalam rentetzrn
sanaclnya terdapat Muhamn-rad bin Abdurrahr-nan al-Qusyairi. Abu Hatin-r menyatakan
bahwa dia adalah pendusta. )uga diriwayatkan oleh Abi al-Fathi al-Azdi dalamadh-Dhu'afa'.
Thabrani dalam al-Kabir dengan jalur yang berbeda, yaitu dari Abu Ntusa al-Asy'ari. Di
dalam rentetan rawinl a terdapat Basyar bin al-Fadl al-Bajli. Dia adalah rawi yang majhul.
Abu Daud ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini dalam ltlusnad-nya dari Abu Nlusa al-
Asy'ari. D) dalant Mizanu al-I'tidal karytr Dzahabi, jilid l\'. hal: oza, [785 r], dijelaskan bahrva
Muhirmmad bin Abdurrahman al-Qusyari meriwayatkannya dan Khalid al Khidza', dari
Muhammad, dari Abu Musa al-Asliari secara narf '. Azdi berkata, "Hadits Muhammad
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Dalil kedua adalah dengan cara menetapkan bahwa dalil-dalil yang

menjelaskan hukuman bagi orang yang berzina tidak mencakup hukuman bagi

kedua pelaku homoseks, tapi kedua pelaku homoseks dikategorikan sebagai

pelaku zina sebagai bentuk analogi.

Ketiga, pelaku homoseks dikenakan hukuman ta'zir. Abu Hanifah,

al-Mu'a1yid Billah, Murtadha, dan Syaf i dalam salah satu fatwa mereka

berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang homoseks adalah dengan

hukuman ta'zir. Sebab, praktik itu tidak termasuk zina. Karena itu, hukuman

atas praktik homoseks tidak bisa disamakan dengan hukuman perzinaan.

Syaukani menguatkan mazhab yang berpendapat bahwa hukuman bagi

pelaku homoseks adalah dibunuh, dan dia melemahkan pendapat yang terakhir

karena bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Dia juga membantah pendapat

mazhab yang kedua seraya berkata, "Sungguh, dalil-dalil yang memerintahkan

untuk membunuh orang yang homo dan orang yang menjadi objek dari

perbuatan secara mutlak merupakan pengkhususan atas keumuman dalil-dalil

yang menjelaskan hukuman zina yang membedakan antara orang yang belum

menikah dan orang yang sudah menikah, meski di dalamnya ditetapkan bahwa

dalil-dalil yang menjelaskan hukuman pelaku zina juga mencakup hukuman bagi

pelaku homoseksual. Begitu juga, dalil tentang hukuman bagi pelaku homoseksual

di atas dapat membatalkan bentuk analogi yang sudah disebutkan, meski tidak

ditetapkan bahwa dalil-dalil yang menjelaskan hukuman bagi orang yang berzina

tidak bisa diterapkan bagi orang yang homo. Sebab, analogi yang diberlakukan

tidak bisa dipakai sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu ushul fiqih.'

Onani

Onaniyang dilakukan oleh seoranglaki-laki dengan menggunakan tangannya

termasuk perbuatan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan,

yaitu etika dan akhlakbaikyang semestinya diterapkan oleh manusia. Berkenaan

dengan hukum onani, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Sebagian

dari mereka berpendapat bahwa onani hukumnya haram secara mutlak. Sebagian

yang lain berpendapat bahwa onani haram dilakukan dalam keadaan tertentu

dan wajib dilakukan dalam beberapa keadaan yang lain. Sebagian yang lain ada

juga yang berpendapat bahwa hukum onani adalah makruh.

bin Abdurrahman al-Azdi tidak sahl' Lihat juga dalam Lisdnul Mizan karya Ibnu Hajar,
jilid IV, hal: z5r, [866]. Syekh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini dhaif seabgaimana
yang terdapat dalam kitab lrwdu al-Ghalil, jilid VIII, hal: r6.

' Hal itu karena tidak ada analogi jika ada nash yang menjelaskan al-Far'u.
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Di antara.qlarna fikih yang berpendapat atas haramnya onani secara mutlak
adalah mazhab imam Malik, mazhab Syaf i, dan Zaidiyah. Sebgai dasarnya
adalah bahwasanya Allah swt. rnemerintahkan kepada harnba-Nya untuk
menjaga kemaluannya pada sernua keadaan, kecuali kepada istri dan budaknya.
Apabila ada seorang laki-laki yang melampaui dua hal yang dihalalkan dan
melakukan onani, maka dia termasuk orang yang melarnpaui batas. Allah swt.
berfirman Allah swt.,

"Dort ornng-orang r/ong nrarrjogn ke nnlunnrryn, ke ctrili tt,t'hntlnp istcri-isteri
rrterektt atsu btrdnk ynrtg rrrcrekn niliki; urukn sasLntggulunln trrcrakn tlnlnnt lrttl ini
tisdn terceln. Bnrnngsiapn tttettcnri t1nng tli bnlik itu rtraktt rtrcrckn itulnh ornng-
orang Vang rttclnrrrTtttui batns." (Al-Mu'minun [23] : S - 7\

Di antara ulama yang berpendapat bahrva onani dihararnkan dalam keaclaan
tertentu dan diwajibkan dalam keadaan yang lain adalah ulama pengikut mazhab
Abu Hanifah. Mereka berkata bahwa onani diwajibkan apabila seorang laki-
laki tidak melakukannya, maka dikhawatirkan akan menjerumuskannya pada
perzinaan. Hal ini sejalan dengan kaidah yang menganjurkan seseorang untuk
melakukan salah satu dari dua hal yang kadar berbahayanya lebih ringan. Mereka
juga berkata bahwa onani diharamkan bila dilakukan hanr.a untuk mendapatkan
kepuasan seks dan merangsang syahwat. Nlereka juga rnengatakan bahlva
onani boleh dilakukan bila seseorang tidak mampu untuk menahan nafsunya,
sementara dia tidak memiliki istri atau budakperempuan. Dalam kondisi seperti
ini, dia boleh melakukan onani untuk melemahkan syahwatnya.

ulama dari kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum onani
adalah haram, kecuali bila seseorang melakukannl'a karena khawatir terjerurnus
pada perbuatan z-ina atau karena khawatir atas kesehatannya, sementara dia
tidak merniliki istri atau budak perempuan, dan tidak mampu menikah. Dalam
kondisi semacam ini, tidak ada masalah baginya untuk rnelakukan onani.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum onani adalah makruh, dan orang
yang melakukannya tidak berdosa. Sebab, hukum seorang laki-laki memegang
kemaluannya dengan menggr.rnakan tangan kirinya adalah boleh menurut
ijma umat Muharnmad saw Apabila hal itu diperbolehkan, maka melakukan
onani tidaklah ada hal yang lebih daripada hal yang diperbolehkan, kecuali
jika ada unsllr kesengajaan untuk mengeluarkan spelma. Dan hal itu secara

.17( -ls rj
{rrufr;-'
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prinsip tidaklah haram. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt., "...padahal

Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkanNya kepadamu...'(Al-

An'am [6]: rr9). Sedangkan mengeluarkan sperma tidak termasuk hal yang

dijelaskan Allah swt. kepada kita atas keharamannya. fadi, onani hukumnya

boleh dilakukan. fuga berdasarkan pada firman Allah swt., "Diulah (Allah) yang

menciptakan segala apa yqng ada di bumi untukma.... " (Al-Baqarah [z]: z9)

Lebih lanjut Ibnu Hazm berkata, "Mengapa masturbasi dimakruhkan? Hal

ini karena ia tidak termasuk akhlak yang mulia dan tidak juga termasuk hal

yang utama."

Ada riwayat sebagaimana yang saya dengar menjelaskan bahwa para ulama

membahas hukum onani. Ada kelompok ulama yang menyatakan makruh dan

ada pula yang menyatakan boleh. Salah satu ulama yang menyatakan makruh

adalah Ibnu Umar dan Atha' ra.. Dan di antara ulama yang menyatakan boleh

adalah Ibnu Abbas ra., Hasan, dan sebagian pembesar para tabi'in.

Hasan berkata, "Mereka (para sahabat) melakukan onani saat berada di

medan perang."

Mujahid berkata, "Orang-orang terdahulu menyuruh pemuda-pemuda

untuk melakukan onani. Mereka memaklumi hal itu. Dan hukum yang berkena-

an dengan perempuan tentang masturbasi, sama dengan hukum yang berkenaan

dengan laki-laki tentang onani"

Lesbian

Lesbian merupakan bentuk seks yang dilakukan antar-perempuan. Para

ulama sepakat bahwa hukum lesbian adalah haram. Sebagai dasarnya adalah

hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
. t | . t; t t

Jl J=?r .talj ;ipr ;r"r Jt;ipr 11 -tr),;',* Jt J*1' 'p+l
o '^o. 

i .1 1 r;-,i ' otl., 
": . ,rat,

j,'1, i F, €:iF' Jt ;i;\ 6,a;; \ s j| i i e. -tr)\
" Hendaknya seorang laki-loki tidak nrclilmt aurat laki-loki lain, dan pereffipuan

lrcndaknya tidak melihat aurat perempusn lain. Hendnknya lnki-Iaki tidak beradq

dalam satu baju dengan lnki-Iaki lain, dan seorang perempuan hendaknya tidak

dalsm sntu baju dengan perentpuan lain."

Lesbian adalah hubungan seks tanpa memasukkan kemaluan ke dalam

kemaluan. Karenanya, hukuman atas praktik ini adalah ta'zir, sebagaimana
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apabila laki-laki menggauli perempuan tanpa memasukkan kernaluannya ke

dalam kemaluan perempuan.

Menyetubuhi Binatang

Para ulama sepakat bahwa hukum menyetubuhi binatang adalah haram.

Yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah hukuman bagi

orang yang melakukannya.

Iabir bin Zaid ra. berkata, "Barang siapa yang menyetubuhi binatang, dia

wajib dihukum." Ali ra. berkata, 'Apabila pelakunya adalah orang yang sudah

menikah, maka hukurnan baginya adalah rajam."

Dalam salah satu riwayat disebutkan, menurut Hasan ra., menyetubuhi

binatang sama dengan berzina.

Abu Hanifah, Malik, Syaf i dalarn salah satu fatwanya, al-Mu'a1ryid

Billah, Nashir, dan Imam Yahya berpendapat bahwa orang yang rnenyetubuhi

binatang hukumannya hanya dita'zir. Sebab, pada dasarnya dia tidak melakukan

perzinaan.

Dalam fatwanya, imam Syaf i berpendapat bahwa hukuman bagi orang

yang menyetubuhi binatang adalah dibunuh. Hal ini berdasarkan pada hadits

yang diriwayatkan oleh Amru bin Abu Amru dari lkrimah dari Ibnu Abbas

bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

. o tp n )p -

u4)r ,,J*\i;|-sv 4
" S i ap a y an g m entl e tuhul i binnt m g,, tnka h u nul il nl t dia d nn j u ga hinatnng y an g

disetuhuhinya. "? HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Tirlr.idzi berkata,

Saya tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Amru bin Abu Amru.

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Ashim dari Abi Razin dari
Ibnu Abbas ra. Dia berkata, "Siapa yang menyetubuhi binatang, maka tidak
ada hukuman baginyal"

)o n', :;(> aJ J

' HR Abu Dawud, htab 'al-Hudnd," t:ab 'f Man Ath Bahimatanl' jilid IV hal: t57, [4464].
Tirmidzi, |Jtab "al-Audid," btb "Ma la'a f Mnn Yaqa'u aI- Bahtmatal' jilid IV hal: 56-57,
Ir455].Ibnu Majah, kitab "a/-dudud,"bib"Man Ata Dzata Mahramin wa ManAtaBahimatanl'
jilid II, hal: 856, [256a]. Ahmad, jilid I, hal: 269. Al-Albani menaytakan bahwa hadits ini
shahih sebagaimana yang terdapat dalam kitab lru,ku al-Ghalil, jilid VIII, hal: r3.

' HR Abu Dawud, krt^b " al-Hudttd," bab "f-Man Atn Bahimatani' jilid rV hal: 6rc, [44651.
Abu Dawud berkata, "Hadits Ashim melemahkan hadits Amru bin Abu Amrul'Dan hadits
Amru bin Abi Amru juga terdapat d,alant Sunan Abu Dawud, [aa6a]. Tirmidzi, kitab "al-
Hudnd," bab ' fi Man Yaqa'u ala Bahimatin)' jilid IV hal 57,lt455l.Tirmidzi berkata, hadits ini
termasuk hadits .vang paling shahih. Mundziri juga menisbahkan hadits ini kepada Nasai
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Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, Rasulullah

saw. bersabda,

' 
tro , ol' r 

oJ'

*J' r,"r:'. , "l;l-l i^"it .J.rr S j ,, j 
j#U r .-" iri Jt e: J

"slinpn,,,,,,f ,,rrr,r,rtubut,i pcrctnpuon qnrrg masih mnltrtrttntyo, rnqka

bunttltlnh din. Dstr bnrnngsinpn Vnttg nturvetubuhi bintttnng, rnttkn buntthlah dis

tlan jugn binntnng qarg disetuhultirnln. "1

Syaukani berkata, Haclits ini bisa dijadikan sebagai dasar bahwasanya

binatangyang disetubuhi juga dibunuh. Adapun penjelasan atas hal itu terdapat

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai bahwa ada seorang

yang bertanya kepada Ibnu Abbas ra., Mengapa binatangnya juga dibunuh?'

Ibnu Abbas rnenjawab, Saya tidak melihat Rasulullah saw. menjelaskan hal itu.

Hanya saja, beliau n-rembenci untuk memakan dagingnya karena binatang itu

telah disetubuhi oleh manusia."''

Alasan pernberlakuan hal tersebut sebenarnya sudah dijelaskan, yaitu ketika

dikatakan bahwa binatang ini telah disetubuhi oleh manusia.

Ali ra. dan Syaf i, dalarn salah satu fatwanya mengharamkan (memakan)

daging binatang yang telah disetubuhi oleh manusia.

Qasimiyah, mazhab Syaf i dalam salah satu fatwanya, Abu Hanifah, dan Abu

Yusuf berpendapat bahwa hukum memakan daging binatang yang telah disetubuhi

(oleh manusia) adalah makruh lit tanzih (rnakruh yang mendekati haram).

Ibnu Ajibah dalan-r kitab ttl-Bahru ol-Madtd mengatakan bahwa binatang

yang disetubuhi manusia hendaknya disembelih walaupun ia termasukbinatang

yang tidak boleh dimakan dagingnya. Hal ini bertujuan agar ia nantinya tidak

melahirkan anakyangburuk, sebagaimana diceritakan dalam salah satu riwayat

bahwasanya ada seorang penggembala yang menyetubuhi binatang, lalu binatang

itu rnelahirkan anak yang buruk.

Lalu penulis kitab al-Bahru berkata, 'Adapun hadits yang menjelaskan

bahwa Rasulullah saw. melarang untuk menyembelih binatang kecuali untuk

' HR Ibnu Majah, kitab " al-tludttdl'bab" Man Ath DzdJa Mahramin wa Man Ath Bahimatanl'
jilid II, hal:'856, Izs6+]. Hadits ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani
daltm lrwhu al-Ghalil. iiliri VII, hal: zz

' HR Abu Dawud, kitab "al-Hudid," bab "fl-Man Ata Bahimatanl' jilid IV hal: 6o9-6ro,
[++6+1. Abu Dawud berkata, hadits ini tidak kuat. Mundziri menisbahkan hadits ini
kepada Nasai, kemur.rgkir"ran hadits ini terdapat dalam Sunan aI-Kubra. Tirmidzi, kitab
"ai-Hudttd," bab 'f -Man Yarltt'u AIs Bahimatinl' jilid IV hal: s6-sz,lt+SSl. Abu Isa
berkata, hadits ini tidak kami ketahui, kecuali dari hadits Amru bin Abi Amru. dari Ikrimah,
dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah saw.
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dimakan dagingnya,' hadits itu bersifat umum. Dan hadits itu dikhususkan

pada hadits yang menjelaskan permasalahan ini.

Hukum Perempuan yang Berzina karena Dipaksa

lika ada seorang perempuan dipaksa untuk melakukan zina, maka dia tidak
dikenakan hukuman. Sebagai dasarnya adalah firman AIIah swt.,

@ ei;*)\7i;{;*'};i6
"Tetapi barangsiapn dalam keadaan terpaksa Qnenutkannyn) setlong in

tidak menginginkannyn dnn tidsk (pula) ntelnrtpntti batas, mskn tidnk ndn dosl

b a giny a... " (Al-Baqarah l2l: 17 3)

Rasulullah saw bersabda, "Telah diangkat dari umatku (tidak ada dose

jika melakukannya, red)sesuatu yang dilakukan karena tidak tohu, lupa, atau

dipaksa."

Pada masa Rasulullah saw, ada seorang perempuan yang dipaksa untuk
melakukan zina, dan beliau tidak menjatuhkan hukuman baginya.'

Suatu ketika, ada seorang perempuan yang menemui lJmar ra., lantas dia

menceritakan kepada Umar ra. bahwa dirinya pernah meminta air minum
kepada seorang penggembala. Tetapi, si penggembala enggan untuk memberinya

air minum, kecuali jika dirinya menyerahkan kepada si penggembala. Lalu, dia

menuruti persyaratan yang diajukan oleh penggembala. Umar ra. lantas bertanya

kepada Ali ra., 'Apa pendapatmu tentang perempuan ini?" Ali ra. menjawab,
"Sungguh, dia melakukannya dalam keadaan terpaksa." Setelah itu, Umar ra.

memberikan sesuatu kepada yang menemuinya dan meninggalkannya."' t

Berdasarkan beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada

hukuman bagi perempuan yang dipaksa untuk melakukan zina, baik keter-

paksaannya itu untuk melindungi dirinya-seperti yang terjadi dalam kasus

perempuan di atas, atau karena dia mendapat ancaman. Dalam hal ini, tidak
ada satu pun ulama yang memungkirinya. Hanya saja, mereka berbeda pendapat

' HR Malik dalam Muwaththa' Malik, kitab "al-lihhd," bab 'an Nahyi 'an Qatli an-Nisa'i
wal-Wildan...," jilid II, hal: 447-448. Baihaki dalam Sunan al-Kubra, jiiid IX, hal: 89-9o. Ibnu
Abi Syaibah, jilid XII, hal: 383 dan384.

' HR Tirmidzi di dalam Tufatul Akhwadzi, kitab " al-Hudid," bab " MA ld:a fi al-Marati ldza
ustukrihaaz Zina." jilidV,hal: r3. IbnuMajah dalamsunanlhnu Majah,futab"al.Hudud."
bab"al-Mustakrah," jllid II,hal: 866.Ahmad dalamMusnatl Ahmad. jilidlV,hal: jr8.r HR Baihaki dalam Sunan al-Kubra, iilid VIII, hal: 236. Sa id bib Manshur dalam Sunan
Sa'id bin Manshur, kitab " ath-Thaldti," bab " al-Marati Talidu Li Sittati Asyhurin," jilid II,
hal: 69. Riwayat ini dinaytakan shahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam'lrwa'ul
al-Ghalil, jilid VIl, hal:34.r.
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mengenai kewajiban untuk membayar mahar kepada si perempuan. Malik
dan Syaf i berpendapirt bahwa laki-laki yang melakukan pemaksaan kepada

perempLlan, wajib rnernbayar mahar kepada perempuan yang disetubuhinya.

Dalam al-Muwaththa,Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa

Abdul Malik bin Marwan ra. mengeluarkan putusan bahwa laki-laki yang

memaksa perempuan untuk berzina, maka dia wajib membayar mahar kepada

yang dizinainya."' '

Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang dizinai tidak berhak

mendapatkan mahar:

Ibnu Rusyd dalam Bidhyah al-Mujtahid berkata, "Yang menjadi sebab

perbedaan pendapat adalah apakah mahar diwajibkan sebagai pengganti

atas kemaluan, atau sebagai mahar. Bagi ulama yang mengatakan bahwa ma-

har dijadikan sebagai ganti atas kemaluan, tentunya dia akan mewajibkan

pembayaran mahar bagi seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan, baik

perempuan yang disetubuhi boleh dinikahi atau tidakboleh dinikahi. Sementara

ulama yang mengatakan bahwa mahar yang dijadikan sebagai maskawin yang

hanya diwajibkan kepada para suami, niscaya para suami tidak diwajibkan untuk
membayar mahar kepada perempuan yang dipaksanya berzina. Pendapat Abu

Hanifah merupakan pendapat yang paling benar."

Hukum Kesatahan dalam Bersetubuh

|ika ada seseorang yang didatangkan seorang perempuan yang bukan

istrinya lalu dikatakan kepadanya, perempuan ini adalah istrimu. Kemudian

laki-laki tersebut menyetubuhinya karena dia meyakini bahwa perempuan

yang ada dihadapannya adalah istrinya, maka menurut kesepakatan para

ulama, laki-laki yang meyetubuhinya tidak dikenakan hukuman. Hal ini juga

berlaku bila tidak dikatakan kepadanya, "Ini adalah istrimul'atau apabila dia

mendapatkan seorang perenpuan di atas ranjangnya yang dikiranya istrinya

Ialu dia rnenggaulinya. Atau apabila dia memanggil istrinya, tapi perempuan

yang datang bukan istrinya kemudian, dia menggaulinya. Dalam semacam ini,
maka laki-laki yang menggauli perempuan yang bukan istrinya dan dia tidak
mengetahuinya tidak dikenakan hukuman.

Inilah hukum yang berkaitan dengan kesalahan dalam bersetubuh per-

setubuhan yang dihalalkan. Adapun kesalahan yang terjadi dalam persetubuhan

' HR Malik dalam Muwaththa' Malik, kitab "al-Hud^d," bab 'hl-Qadha'f al-Mustakrihati
min an-Nish'," jilid II, hal: zZ+, j+).

2a2 - Fikih Sunnah IV



yang diharamkan, maka hukuman baginya tetap harus dijalankan. Jadi, apabila ada

seorang laki-laki memanggil seorang perempuan yang diharamkan baginya, tapi
perempuan yang datang adalah perempuan lain, kemudian dia tetap menggauli
perempuan itu, maka laki-laki yang menyetubuhinya harus dikenakan hukuman.
Tetapi, apabila dia memanggil seorang perempuan yang diharamkan baginya, tapi
ternyata perempuan yang datang adalah istrinya, Ialu dia menggaulinya karena dia
mengira bahwa perempuan yang datang itu adalah perempuan yang dipanggilnya,
maka ketika itu tidak ada hukuman baginya, walaupun dia tetap berdosa karena

dia melakukan persetubuhan itu berdasarkan persangkaannya.

Hukum Perempuan yang Dituduh Berzina, tapi Keperawanannya
Masih Utuh

Menurut Abu Hanifah, Syaf i, Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, utuhnya
keperawanan dianggap sebagai syubhat bagi perempuan yang telah dinyatakan
berzina. Karena itu, apabila ada empat orangyang mengajukan kesaksian bahwa
seorang perempuan telah berzina, lalu pada saat yang sama ada beberapa
perempuan yang dapat dipercaya untuk mempersaksikan bahwa perempuan
itu masih perawan, maka tidak ada hukuman baginya karena adanya syubhat,
dan para saksi juga tidak mendapatkan hukuman.

Hukum Persetubuhan atas Pernikahan yang Keabsahannya
Masih Diperdebatkan

Tidak diwajibkan untuk menjatuhkan hukuman atas pernikahan yang masih
diperselisihkan keabsahannya. Misalnya pada pernikahan Mut'ah, nikah syigaa
nikah Tahlil, nikah tanpa wali, nikahnya laki-laki dengan seorang perempuan
yang masih sedang menjalani masa iddah dari ralak bain, dan menikahi istri yang
kelima sementara istri yang keempat masih dalam masa iddah dari ralak bain.
Hal itu karena perselisihan yang terjadi di kalangan ulama tentang keabsahan
pernikahan dianggap sebagai syubhat dalam persetubuhan. Sementara syubhat
dapat menggugurkan hukuman, berbeda dengan pendapat yang diikuti oleh
ulama Zhahiriyah, karena mereka berpendapat bahwa hukuman tetap wajib
ditegakkan dalam setiap persetubuhan yang terjadi pada pernikahan yang tidak
sah atau rusak.
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Hukum Persetubuhan atas Pernikahan yang tidak Sah

Penikahan yang telah disepakati ulama atas kebatilannya (tidak sah,

red), seperti menikahi perempuan sebagai istri yang kelima, atau menikahi

perempuan yang masih menjadi istri orang lain, atau menikahi perempuan

yang sedang dalam masa iddah bagi suaminya, atau menikahi perempuan

yang sudah dijatuhi talak tiga sebelum menikah dengan suami yang lain, jika

dalam pernikahan seperti ini terjadi persetubuhan, maka hal itu merupakan

zina yang musti dikenakan hukuman. Sementara akad yang sudah dilakukan

tidak dianggap dan akad itu tidak memiliki pengaruh apa pun.
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SANKSI MENUDUH
ORANG LATN BEMINA

Definisi Menuduh Orang Lain Berzina

Makna dasar dari kata qadzaf adalah melempar dengan batu atau

dengan benda lain. Allah swt. berfirman Allah kepada ibu Nabi Musa as.,

@;ier+ gG,7jPQv.+i4

"Ynitu: "Letokkonlalr ia (Musa) di dalom peti, kernudian lempnrkanlalr

ia ke sungni (Nil), nnka pasti suttgai itu nrcmbnwanya ke tepi," (Thithdt

[20]:39)

Kata qadzaf dalam perzinaan diambilkan dari makna yang terdapat
dalam Al-Qur'an, maksudnya menuduh orang berzina.

Larangan Menuduh Berzina

Islam bertujuan untuk memelihara kehormatan, menjaga martabat,
serta kemuliaan manusia. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan
perkataan yang buruk dan menutup pintu rapat-rapat bagi mereka yang
mencari-cari aib orang yang terjaga kehormatannya. Islam melarang jiwa
yang lemah untuk menyakiti hati dan melucuti martabat manusia. Islam
juga melarang penyebaran tindakan keji (zina) di antara orang-orang
yang beriman agar kehidupan dapat terjaga kesuciannya, terlepas dari
kekejian dan keburukan.

Islam melarang seorang Muslim menuduh Muslim yang lain
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berzina dan mengategorikannya sebagai salah satu dosa dan kekejian yang besar.

Dan bagi orang yang menuduh orang lain berzina, maka dia harus dikenakan

hukuman cambuk sebanyak 8o kali, baikyang melakukannya laki-laki ataupun

perempuan. Tidak hanya situ, Islam juga tidak menerima persaksian dari orang

yang menuduh dan juga menyebutnya fasik, menghalalkan laknat dan jauh dari

rahmat Allah swt., serta siksa yang sangat pedih di dunia dan akhirat.

Meskipun demikian, semua sanksi ini bisa tidak berlaku apabila orang

yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya dengan dan tidak diragukan,

yaitu dengan mendatangkan empat orang saksi yang sama-sama menyatakan

bahwa pihak tertuduh benar-benar melakukan perbuatan zina. Allah swt.

berfirman,

76i:+?W;':;*,r* j;;66?'l1:W?+cA6;,5"tit

@'43pK(,yij:t:Jv . ;;'q,;tu.rji'i1@ tilii'i,a+L
,, 

D an orang-oran g y ang rnenuduh wqnita-wnni ta y ang baik-haik (berbuat zina)

dcm rnerekr tidsk mendatangkan empnt orang saksi, maka deralah rnereka (yang

ntenudult itu) detnpan puluhkali dera, dan janganlah krtrnu terimu kessksian ntereka

buat selsma-lamanya. Dan rnereka itulah orang-orang yang fasik. kecucili oraily-

orang vang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya

Allsh Maha Pengantpunlagi Maln Penyayang." (An-NOr l2al: a-5\

Allah swt. berfirman,

"J751!;Jr-,;-iiJ\4^b:ileL:$.i46i{Ai<'}5"iif ,y-f-- \- "- '-

e'frW-;.85sltJ:J,t'q&se{s"r*-;'|#,#i3@
@ry,:dilK\Ul$)Ai

"sesunggulmya orans-oran1 yong menuduh wanita-wanita ynng baik-

baik, yang lengah lngi beriman (berbunt zina), mereka kena laknat di dunia dan

aklirat, tlanbagi mereks azab ynnghesnr, padnhari (ketikn),Iidah, tnngan dankaki

mereka menjadi saksi ntas mereka terhadap apa yang dahulu mereka keriakan' Di

lnri itu, Allah aknn mentberi mereka bnlasan yang setimpal menurut semestinyn,

tlan tahulah merekr baltwa AUnh lah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segaln

sesuatu menurut lnkikat ynng sebenarnya)." (An-Nnr l24l: 23-25)

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.

bersabda,
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.-:l-a, ,,jJt ,*lr r;[lr
. -t !' J'_

" I auhil al r tuj uh p e rk a r a y an g m e n ghan cu rkan. "

Para sahabat bertanya, 'Apakah itu, wahai Rasulullah?',

Beliau menjawab,

t..

Jfi't. -;-1r f i Ji,: o--lr

l-'

!lR B"kh".lJ..'t"b"at-Hudid)'b,ab_"Ramyi al-Muhshanati). jilid VII, hal: z.t7-zt8.Muslim,
kit'ab"al-Imanl'bab"B.ayan-u ar-Kabairia ekbaruhati;iii,ii, r'"r, ii,i,oif.' HRAbuDawud,kitab"aT-iJzdadl'bab"fladdiar-eadzil|lttiar,nn(G.'8;i;, 

l+cz+_++zsl.Tirmidzl,kitab"ar-rarsrr|bab"TafsirusiratianlNuril';iLlv'rrri rii,iris;r.T'iriiiiimengatakan bahwa hadits ini has.an dan garib. rbnu Ma'iih, kitui""i Aili): i^A"iiiiial-Qadd' jilid tl. hal: 857.lz567l. Mund"ziri -enirbuh(un t 
"at, i"i r..pJi il"Jui.'"""'

)6,Fi, ct)\ J{i),r,J! 11 a, ,;.r:1r -i:Jr 
yr,'prr.iru J;;Jr

"Ysitu: Menyekutuken Alloh, melokuknn sihir, ntemhunuh jiroa tlang
dihnromkon AIIah kecuqli dengan slasan yang dibenarkan, rnernaksn lutrtn dnri
husil riba, memqkan harto nnak yatim, beryaling dari peperangnn, dan tnerturlulr
perempuan-perempuan yang menjnga kesucinn dirinya, berimsn dan ynng lnlLi.,'1

Pengharaman sebagaimana yang terdapat dalam Al-eur'an ini bermula
dari peristiwa al-iJku (pendustaan) yang menimpa Ummul Mukminin, salyidah
Aisyah ra. yang berkata, "Ketika telah turun pembebasanku dari langit (atas
tuduhan dan litnah beberapa orang), Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar
kemudian membacakan ayat ini. Setelah turun dari mimbar, beliau meminta
agar menjatuhkan hukuman cambuk kepada dua orang laki-laki dan seorang
perempuan. Mereka adalah Hassan, Misthah, dan Hamnahl'.

Syarat atas Tuduhan

Menuduh orang lain melakukan hal keji memiliki persyaratan khusus yang
harus dipenuhi, hingga syara'menyikapinya sebagai sebuah tindakan pidana
yang berhak dijatuhkan hukuman khusus kepada pelakunya.

Di antara syarat yang mesti dipenuhi kembali pada pihak yang menuduh.
Di samping itu, juga ada syarat bagi sang orang yang dituduh dan kalimat yang
digunakan dalam tuduhan.
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Syarat Orang yang Menuduh Berzina

Di antara syarat bagi orang yang menuduh adalah:

r. Berakal.

z.Sudah balig.

3.Tidak dipaksa orang lain.

Semua hal di atas termasuk syarat karena ketiganya merupakan dasar-

dasar taklif (pembebanan untuk melaksanakan ketentuan Allah swt.). fadi, jika

seorang tak berakal, masih kecil, atau seseorang yang terpaksa menjatuhkan

tuduhan berzina kepada orang lain, mereka tetap dikenakan hukuman. Ketentuan

ini berlandaskan sabda Rasulullah saw., "Pena diangkat dari tiga orang: yaitu,

anak kecil hingga balig, orang yang hilang akalnya sampai dia sadar (sembuh),

dan orang yang tidur sampai dia terbangun.'5

Rasulullah saw. juga bersabda, "Diangkat dari umatku kesalahan (tanpa

sengaja), kealpaan dan sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa."

Jika orang yang menuduh adalah seorang anak yang beranjak remaja dan

tuduhannya menyakiti orang yang dituduh, maka dia dijatuhkan hukuman

takzir yang sesuai dengan usianya.

Syarat yang Dituduh

Di antara syarat bagi orang yang dituduh adalah:

1. Berakal. Sebab, hukuman diberlakukan untuk menghindari perbuatan

yang menyakitkan (orang lain), merugikan dan menimbulkan mtrdharat

bagi orang yang dituduh, sedangkan seorang yang tidak berakal, dia akan

merasakan kerugian dan mudharat.

2. Sudah balig. Orang yang dituduh juga sudah balig' Bagi anak yang

masih kecil menuduh orang lain tidak dikenakan hukuman, begitu pula

dengan orang yang dituduh baik dia laki-laki ataupun perempuan. fika

anak kecil menuduh seorang anak kecil perempuan yang usianya masih

beliau, tapi sudah memungkinkan untuk disetubuhi, menurut mayoritas

ulama, perbuatan itu tidak disebut dengan 'aI-qadzfu", karena tidak ada

hukuman zinayang dapat dijatuhkan bagi anak perempuan yang masih

kecil. Meskipun demikian, bagi yang menuduhnya tetap harus dikenakan

hukuman ta'zir.

Imam Malik mengatakan bahwa tindakan ini tetap disebut 'hl-qadzfu"

sehingga orang yang menuduh tetap dikenakan hukuman secara khusus.
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3.

Ibnu Arabi berpendapat bahwa masalah ini masih mengandung keragu-

raguan, tapi Malik lebih cenderung membela kehormatan orang yang
dituduh, sedangkan ulama lainnya cenderung lebih membela kehormatan
orang yang menuduh. Menurut Ibnu Arabi, bila dikaji lebih lanjut,
kehormatan orang yang dituduh lebih layak untuk diperhatikan karena

orang yang menuduh sudah membuka aib orang yang dituduhnya melalui
mulutnya. Karena itu, orang yang menuduhnya layak dikenakan hukuman,
tapi secara khusus.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa pada kasus seseorang

yang menuduh anak perempuan berusia sembilan tahun berzina, Ahmad
memandang orang yang bersangkutan tetap dikenakan hukuman. Begitu
juga bila seorang anak kecil yang telah balig dituduh berzina, maka orang
yang menuduhnya juga dikenakan hukuman.

Ishak berpendapat bahwa jika seseorang menuduh anak kecil laki-laki yang
sekiranya pada usianya sudah memungkinkan menyetubui perempuan,

maka orang yang menuduh bisa dikenakan hukuman. Hal serupa juga
diberlakukan pada kasus tuduhan berzina atas anak kecil perempuan yang
telah melebihi usia sembilan tahun.

lbnu Mundzir mengatakan bahwa bila seseorang menuduh anak kecil
yang belum mencapai usia balig, maka dia tidak dikenakan hukuman
dera tuduhan zina karena hal itu dipandang lebih merupakan sebuah

kebohongan belaka, sehingga pelaku yang menuduh tadi berhak dijatuhkan
hukuman takzir atas tindakannya yang menimbulkan mudharat.

Beragama Islam. Beragama Islam juga menjadi syarat bagi orang yang dituduh.
Mayoritas ulama sepakat bahwa jika orang yang dituduh tidak beragama

Islam, maka orang yang menuduh tidak dikenakan hukuman hadd al- qadzaf.

Tapi jika yang terjadi sebaliknya, yaitu orang yang beragama Nasrani atau

Yahudi menuduh seorang Muslim yang merdeka dengan tuduhan berzina,
maka mereka dikenakan hukuman dengan hukuman yang berlaku bagi kaum
Muslimin, yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh kali.

Merdeka. Seseorang yang merdeka tidak dikenakan sanksi cambuk karena

menuduh seorang hamba sahaya berzina, baik statusnya milik orang yang
menuduh atau milik orang lain. Perbedaan hukum ini berdasarkan pada
pertautan antara martabat seorang yang merdeka dan hamba sahaya.

Meskipun demikian, seorang merdeka yang menuduh hamba sahaya

berzina tetap diharamkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda,

4.
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iu t:r t"g- ti \\^:e\ ii 'A, y ,."( 1u, ̂ <";x -s v
"Siapa yang nrcnudult lnrnba salnnynnya berzina, ntaka snnksinya akan

dijajatuhkan padn hari kiarnnt, kecuali jikn yang ditudultkarutya benor."1

Ulama mengatakan bahwa hukuman yang akan dikenakan di akhirat nanti

adalah karena keagungan seorang Raja di antara para raja (Allah swt.,

red) dan persamaan kedudukan antara orang yang bernasib mulia dan

orang yang hina, antara orang yang merdeka dan hamba sahaya sebab

yang membedakannya nanti adalah ketakwaannya. Berdasarkan hal ini,

semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam penetapan hukuman di

akhirat. Setiap orang berhak menuntut hukuman bagi yang menzaliminya,

kecuali bila dia telah memaafkan orang yang menzaliminya.

Penerapan hukuman ini tidak dilakukan di dunia agar tidak ada ikut

campur pihak luar antara seorang majikan dan majikan lainnya dalam

pelayanan hamba sahaya mereka. Jadi, bila ada campur tangan terhadap

seorang majikan, maka sang majikan dari hamba terkait tidaklagi memiliki

kewibawaan dan tidak memiliki kedudukan lebih di hadapan hamba

sahayanya. Dengan begitu, faidah majikan mempekerjakan hamba sahaya

tanpa upah menjadi sia-sia. Akan tetapi, bila ada seseorangyang menuduh

orang lain berzina dengan mengira bahwa yang tertuduh adalah hamba

sahaya, tapi dalam kenyataannya dia adalah orang merdeka, maka orang

yang menuduh dapat dikenakan hukuman. Pendapat ini sejalan dengan

pernyataan Ibnu Mundzir, sedangkan Hasan Basri mengatakan bahwa

orang yang menuduh tidak dikenai hukuman.

Ibnu Hazm berpandangan lain. Dia tidak sejalan dengan pernyataan yang

dikemukakan mayoritas ulama fikih. Menurutnya, seseorang yang menuduh

hamba sahaya, tetap dapat dikenai hukuman. Baginya, tidak ada pertautan

antara seorang merdeka dan hamba sahaya dalam masalah ini. Ibnu Hazm

berkata, "Pernyataan para ulama yang menyatakan bahwa seorang hamba

sahaya laki-laki dan perempuan tidak memiliki kehormatan yang sama

dengan orang merdeka dalam masalah ini merupakan pernyataan yang

lemah, karena pada dasarnya, seorang Mukmin memiliki kehormatanyang

agung. Berapa banyak hamba sahaya kedudukannya lebih baik di sisi Allah

' ffn S"kh"r, t"t"b 'al-Hudnd," bab"Qadzf al-'Abit\," iilid VII, hal: zr8. Muslim, kitab "41-

Aimdni'bab"at-Taglib'ald Man Qadzafo MamlAkahu bi az-Zind,"jrlid III' hal: n8z,lz7).
Yang dimaksud kalimat, Jrr uJ i4 ii r-! adalah kecuali jika budak yang dituduh benar-benar
mellkukan zina, sebagaimana yang dikatakan majikannya, maka majikannya yang menuduh
tidak mendapatkan hukuman di akhirat.
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swt. daripada khalifah yang suka menghasut."

Pendapat ibnu Hazm cukup masuk akal dan benar bila saja tidak
bertentangan dengan nash yang telah disebutkan.

5. Menjaga harga diri. Maksudnya adalah bersih dari tuduhan yang ditujukan

kepadanya, baik orang yang dituduh mampu menjaga harga dirinya dari

kekejianyanglain ataupun tidak. Bila seseorangyangpernahberzina pada masa-

masa awal balig, kemudian dia bertaubat dan rnenjaga kehormatannya, lalu dia

juga dianugerahi umur panjang, kemudian ada seseorang yang menuduhnya

berzina, maka orang yang menuduhnya tidak dikenakan hukuman atas

tr.rduhan zina meskipun dia juga tetap mendapatkan hukuman takzir karena

dia telah menyebarluaskan sesuatu yang seharusnya ditutupi..

Syarat Kalimat yang Digunakan ketika Menuduh

Adapun syarat yang harus dipenuhi saat menuduh adalah dengan

menggunakan kalimat yang jelas dan menyatakan bahwa orang yang

dituduhnya benar-benar berzina. Selain kalimat yang jelas, kalimat lain yang

dapat dipergunakan adalah sindiran, tetapi tetap jelas maksudnya baik kalimat

tuduhannya dilakukan dengan berbentuk tulisan ataupun dengan perkataan.

Contoh kalimat yang jelas adalah seperti seseorang yang memanggil orang lain

dengan ucapan, "Wahai pezina!" Selain itu, bisa juga dengan pengandaian lain

yang dapat dipahami dan memiliki makna yang sama dengan makna kalimat

di atas, misalnya kalimat yang rnenafikan nasabnya. Sebagai contoh bentuk

kalimat sindiran adalah sebagaimana bila seseorang berkata orang yang diajak

bicara yang telah menuduhnya berzina ketika sedang bersilat lidah dengan

perkataan, 'Aku bukanlah seorang pezina, sebagaimana ibuku bukanlah seorang

pezina juga."

Dalam menggunakan kalimat sindiran, terdapat perbedaan di antara para

ulama. Imam Malikberpendapat bahwa sindiran yang jelas dapat diikutsertakan
pada kalirnat jelas (shorih) karena kalimat ini secara kebiasaan dan adat

setempat sejajar dengan kalimat yang jelas, meskipun kalimat yang diucapkan

tidak digunakan sebagaimana fungsi asalnya dan tidak semestinya. Umar bin
Khaththab ra. sependapat dengan pendapat ini.

Imam Malik' meriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman bahwa ada

HR Malik dalam tu[uwaththa' Malik, kitab 'hl-Hudid," bab 'hl-HaddJi f al-Qai"za_fi wa
an-NaJyi wa at-Ta'ridh," jilid II, hal: 829-83o, Ir9]. Hadits ini dinyatakan sha iil.r oleh
Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam lrwtt'u al-Ghalil. jilid VIII, hal: j9
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dua orang laki-laki saling mencaci pada masa pemerintahan khalifah Umar

ra. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Demi Allah, sungguh ayahku

bukanlah seorang pezina, tidak pula ibukul'

Hal ini kemudian diajukan kepada Umar ra.. Ada salah seseorang yang

diajakberen-rbukberkata, "Dia telah memuji ayah dan ibunya." Yanglain berkata,

"Dia tidak bermaksud memuji ayah dan ibunya, tapi berusaha menyangkal

tuduhan dari orang yang berbicara dengannya bahwa dia telah berzina. )adi

menurut kami, orang yang menuduh dapat dikenakan hukumanl' Setelah itu,

Saryidina Umar ra. mencambuk orang yang menuduh telah berzina sebanyak

delapan puluh kali cambukan.

Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, Syaf i, Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Hazm,

beberapa ulama Syi'ah, serta Ahmad dalam salah satu riwayat darinya menyatakan

bahwa kalimat yang bermakna tuduhan atas tindakan zina, bila diutarakan

secara sindiran, maka orang yang menuduh tidak dikenakan hukuman.

Peniadaan hukuman ini berpulang pada kalimat sindiran yang dipergunakan,

yaitu karena masih mengandung kemungkinan lain atau memiliki maksud yang

lain. Kemungkinan lain yang masih memungkinkan terjadi inilah yang menjadi

sebab timbulnya syubhah, sedangkan penetapan hukuman dapat digugurkan

dikarenakan faktor syubhah. Tetapi, meskipun hukuman dapat digugurkan

karena adanya syubhah, Abu Hanifah dan Syaf i memandang bahwa orang

yang menuduh tetap dapat dijatuhkan hukuman takzir.

Penulis kitab ar-Raudhah an-Nadiyyah menyingkap kebenaran hal di atas

dengan pernyataannya, "Maksud menuduh sebagaimana yang tercantum dalam

Al-Qur'an adalah apabila seseorang menuduh orang lain dengan bahasa yang

mengandung tuduhan berzina secara adat ataupun menurut syariat. Hal ini

dapat tampak dan jelas dengan bantuan situasi bahwa orang yang bicara tidak

melontarkan kata-kata itu kecuali dengan maksud untuk menuduh orang lain

berzina, serta tidak ditemukannya penafsiran lain yang sah sehingga dapat

dijadikan bukti dan membuka kemungkinan makna lain dari perkataannya.

Dalam hal ini, dia dikenakan hukuman secara khusus tanpa keragu-raguan dan

syubhah. Sebagaimana bila kalimat yang dilontarkan adalah kalimat yang tidak

mengandung makna zina atau zina namun dengan kemungkinan sangat tipis,

tapi setelah itu, orangyang mengucapkannya menguatkan maksud perkataannya

bahwa dia bermaksud menuduh orang yang bersangkutan berzina. Dalam

kondisi semacam ini pula, dia dikenakan hukuman secara khusus karena

menuduh berzina.

fika seseorang melontarkan tuduhannya dengan kalimat yang masih
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mengandung kernungkinan lain, lalu kondisi tidak menjelaskan bahwa yang

dimaksudkannya adalah benar-benar menuduh orang lain berzina, maka

dia tidak dijatuhkan hukuman berzina karena kalimat yang terlontar yang

menyakiti hati orang yang dituduhnya, tidak cukup dibuktikan hanya dengan

kata-kata yang masih membuka kemungkinan lain, apalagi tidak ada situasi

yang menguatkan makna menuduh berzina."

Cara Menetapkan Sanksi Tuduhan Zina

Hukuman had

1. Pengakuan dari orangyangtelah melakukan tuduhan atas suatu perzinaan.

2. Persaksian dua orang laki-laki yang adil bahwa seseorang telah menuduh
orang lain berzina.

Hukuman atas Tuduhan Perzinaan di Dunia

Seseorang yang telah menuduh berzina kepada orang lain, jika tidak dapat

mengemukakan bukti atas tuduhannya, maka dia dikenakan hukuman jasmani

berupa delapan puluh cambukan dan hukuman maknawi yaitu penolakan

persaksiannya untuk selamanya. Selain itu, dia juga dikategorikan sebagai seorang

yang fasik karena dengan tuduhannya yang tidak terbukti itu, dia menjadi seorang

yang tidak bisa dikatakan adil di sisi Allah swt. juga di sisi manusia.

Kedua bentuk hukuman tersebut dinyatakan oleh Allah swt.

i C$' tJ'r^tr',* ia;g ;r*t i.!U v(" 1 7,r!,Ai i,fi ujtS

6i ",)y'\ffi 4' ;; i,j'( ;ji .lLlf' i,ryi tapj7; i'#,?ry3fr
" D an o r an g- o r an g y an g m enu duh p er en tp u an -p e r emp u an y an g b a ik (b e r z in a )

dsn nrcrekn tidsk mendatangkan entpat orang saksi, mnka deralalt mereka delapnn

puluhkali, dan janganlnhkantu menerimakesaksian nrcreks untuk selanm-lnnmnya.

Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu
dan memperbniki (dirinya), maka sesunggulrnyq, Alloh Maha Pengnmpun, Maha

Penyaynng." (An-Nirr [2al a-5)

Hukuman ini disepakati oleh para ulama jika yang bersangkutan tidak
bertaubat.
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Apakah hukuman seorang hamba sahaya juga sama dengan hukuman yang

diterima oleh seorang yang merdeka? Dan apakah jika orang yang menuduh

telah bertaubat, maka namanya dapat dikembalikan. Maksudnya dia tidak lagi

dikatakan fasik dan kesaksiannya yang akan datang masih bisa diterima?

Untuk masalah pertama, yaitu jika seorang hamba sahaya menuduh seorang

Muslim yang merdeka dan menjaga kehormatannya, tetap dikenakan hukuman-

Namun apakah hukuman itu sama dengan orang merdeka atau hanya separuh

dari hukuman mereka?

Tidak ada dalam hadits yang menjelaskan bahwa hukuman bagi hamba

sahaya separoh (lebih ringan, red) daripada hukuman yang dikenakan bagi

orang yang merdeka. Karenanya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar

ulama berpendapat bahwa hukuman seorang hamba sahaya jika menuduh

berzina kepada orang yang merdeka adalah dicambuk sebanyak empat kali.

Hukum ini kembali pada maksud diberlakukannya hukuman atas tuduhan

berzina. had adalahjenishad yang dapat diparuh karena faktor perbudakan'

sebagaimana juga -

@ . -;:iIi A.;65\ 9"6,b- :# *"2t;,66 36

Apabila mereks telnh herunnh tonggn (bersuani), melcrkukan perbuatan keji

(zina), nnka (lrukuman) bagi nrereka setengalt dari apa (tukumnn) peretnpunn-

p er empu an m er d eks (y a n g ti dnk b e r su ami) ...." (An-NisA' [ 4]: 251

Imam Malik mengatakan bahwa Abu Zinad berkata, dia bertanya kepada

Abdullah bin Amir bin Rabi'ah mengenai hal ini.

Abdullah berkata, 'Aku menyaksikan pada masa Umar bin Khaththab,

Utsman bin Affan, dan para khalifah setelahnya. Pada zaman ulama selanjutnya,

tidak pernah aku melihat dan mendengar satu orang pun dari mereka yang

mencambuk hamba sahaya melebihi empat puluh cambukan."'

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan

Qabishah bin Dzuaib, Auza'i, serta Ibnu Hazm bahwa mereka menjatuhkan

hukuman cambuk bagi hamba sahaya sebanyak delapan puluh kali. Mereka

mendasarkan pandangannya atas kenyataan bahwa cambukan itu merupakan

sebuah hukuman yang berkaitan dengan hak manusia-karena tindak pidana

ini terjadi atas pengoyakan kehormatan seorang manusia, yang dalam hal ini

adalah orang yang tertuduh - sedangkan tindak pidana tidak membedakan

' HR Ibnu Abi Syaibah, jilid IX, hal: 5oz. Abdtrrazzaq di dalam Mu shannaf Abdirrazzaq, jllid
VII, hal: $7-438.
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antara hamba sahaya dan orang yang merdeka.

Ibnu Mundzir berkata, "Pendapat yang dipegang oleh para ulama dari
pelbagai daerah adalah pendapat pertama, sebagaimana pendapat diri saya

pribadi."

Dikatakan di dalam kitab al-Musawwd bahwa Ibnu Mundzir berkata,
"Inilah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama."

Penulis kitab qr-Raudhqh an-Nadiyyah telah mendebat pendapat pertama,

kemudian mengatakan setelah perdebatan dan pertimbangan bahwa pendapat

kedua adalah pendapat yang kuat. Hal ini didasari bahwa Al-Qur'an sangat

umum dalam mengikutsertakan orang merdeka dan hamba sahaya pada ayat

yang berkenaan dengan tuduhan berzina. Penjatuhan martabat yang berasal dari
tuduhan hamba sahaya lebih besar daripada yang berasal dari seorang merdeka.

Tidakditemukan di mana pun, baikdalam Al-Qurhn maupun Sunnah Rasulullah

saw. yang menyatakan bahwa hukuman ini dapat diparuh bagi hamba sahaya. Pada

umumnya, teks yang dijadikan sebagai hujjah pemaruhan hukuman ini adalah

firman Allah swt., ". . . maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukumqn)

perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)... " (An-Nisd'[+]: zS)

Tidak diragukan lagi bahwa ayat ini berisi hukum yang berkenaan dengan

zina, bukan hukuman atas tuduhan zina. Menggabungkan antara satu jenis

hukuman dengan hukuman lain dapat menimbulkan keragu-raguaan, terlebih
lagi jika berbeda sebab. Di samping itu, di antara dua tindak pidana tersebut juga

menyimpan perbedaan yang jelas, yaitu salah satu di antaranya adalah pidana

yang berkaitan dengan hak Allah, sedangkan yang satunya lagi merupakan
pidana yang berkaitan dengan hak manusia.

Adapun masalah kedua, para ulama menyepakati bahwa kesaksian seseorang

yang menuduh berzina tidak dapat diterima selama tuduhannya tidak dapat

dibuktikan, karena dia telah bertindak terdapat sesuatu yang mengundang

kefasikan. Kefasikan yang menghilangkan sifat adil, padahal keadilan merupakan

sebuah sifat yang dibutuhkan dan disyaratkan dalam semua kesaksian. Disamping

itu, orang yang bersangkutan tidak bertobat. Cambukan yang dikenakan
padanya, meski termasuk upaya melebur dosa yang telah menodainya dan

bukan sebagai pencuci atas hukuman yang dapat didapatkan di akhirat kelak,
namun hukuman itu tetap tidak dapat menghilangkan tanda hitam kefasikan

yang lalu dan berakibat pada penolakan atas kesaksiannya. Namun, setelah orang
yang melakukan tuduhan perzinaan bertaubat dan perilakunya menjadi baik,
apakah sifat fasik yang melekat pada dirinya bisa dicabut dan kesaksiannya dapat

diterima? Inilah sebab utama perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat

f
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pertama menyatakan bahwa kesaksian seseorang yang telah menuduh orang

Iain berzina dapat diterima lagi jika yang bersangkutan sudah bertaubat dengan

benar-benar taubat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syaf i, Ahmad,

Laits, Athal Sufyan bin Uyainah, Sya'bi, Qasim, Salim, dan Zuhri.

Salyidina Umar ra. mengatakan kepada orang yang menuduh orang lain

berzina, "Jika kamu bertaubat dengan benar-benar taubat, maka aku akan

menerima kesaksianmu nanti."

Adapun pendapat lain menyatakan bahwa kesaksian orang yang pernah

melakukan tuduhan perzinaan tidak bisa diterima. Pendapat ini dikemukakan

oleh mazhab Hanafi, Auza'i, Tsauri, Hasan, Said bin Musalyab, S1'uraih, Ibrahim

an-Nakha'i dan Said bin Jubair.

Dasar perbedaan pendapat ini adalah perbedaan dalam memahami firman

Allah swt.,

K r'# ? w iJ1 -v,* LV'{Q ,y!iu,66 i ? 
.;Ai'r}5"tjt

@ gc,ji*y@'&;;itupj
"Dan orang-orang ynng rrrcnudtilt r.ortrtita-wnnita yang bnik-bnik (berbuat

zina) dan mareks tidsk nrcndntangkan empot ornng saksi, rnsks derslslt rnerekn

(yang nrenudult itu) tlelopan pulult kali dera, dnn janganlalt kanu terirna kesaksian

nrcreka btrnt selamn-lannnya. Dan rrrcreka itulah ornng-orang ynng fasik, kecunli

orang-orang yang bcrtaubaf. " (An-Nfrr [24]:4-5)

Apakah pengecualian ini mengacu pada dua hal secara bersamaan yaitu

pada kefasikan dan penolakan kesaksian, ataukah hanya menyangkut pada

kalimat terakhir saja, yaitu menisbahkan kefasikan.

Ulama yang menganggap bahwa pengecualian ini mengacu pada dua hal

sebelumnya, mengatakan bahwa kesaksian orang yang pernah menuduh berzina

dapat diterima.

Ulama lain yang menyatakan bahwa pengecualian ini hanya mengacu pada

bagian yang terakhir mengatakan bahwa kesaksian orang yang pernah menuduh

berzina tetap tidak dapat diterima, sebaik apa pun dia setelah bertaubat.

Bagaimana Cara Bertaubat?

Saryidina lJmar ra. mengatakan bahwa taubat seseorang yang telah

melakukan tuduhan perzinaan kepada orang lain harus berupa pengakuan bahwa

dirinya telah berbohong atas tuduhan yang tidak berujung pada hukuman.
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Salyidina Umar ra. pernah berkata kepada orang yang bersaksi bahwa
Mugirah berzina, "Siapa yang mengakui bahwa dirinya telah berbohong, maka
aku akan menerima kesaksiannya pada masa yang akan datang. Dan siapa

yang enggan untuk melakukannya, maka aku tidak akan pernah menerima
kesaksiannya."

Syabal bin Ma'bad dan Nafi'bin Harits bin Kaldah menisbahkan kebohongan
pada diri mereka (mengakuinya), namun Abu Bakrah menolak melakukannya,
maka Umar ra. tidak menerima kesaksiannya. Pendapat ini merupakan mazhab
Sya'bi sebagaimana dinukilkan dari ijma penduduk Madinah.

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa taubat yang bisa dijadikan sebagai

pertimbangan adalah dengan pembuktian perilaku setelah itu, meski dia
tidak mengakui kebohongan pada dirinya sendiri. Cukup baginya menyesali
perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah swt. serta berjanji tidak
akan mengulanginya lagi. Pendapat ini adalah yang dikatakan Imam Malik
dan Ibnu larir.

Apakah Orang yang Menuduh Keturunannya Sendiri juga
Dihukum?

Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa jika seseorang yang
melakukan tuduhan perzinaan dan diarahkan pada anaknya sendiri, maka dia
tetap dikenakan hukuman. Hal ini berdasarkan pada makna zahir Al-eu'an
yang tidak membedakan antara orang yang menuduh dan yang dituduh.

Mazhab Hanafi dan Syaf i berpendapat bahwa dalam masalah ini, orang
yang menuduh tidak dikenakan hukuman. Menurut mereka, salah satu syarat

orang yang menuduh perzinaan adalah bahwa yang melakukan tuduhan bukan
orang tua sendiri dan silsilah keturunan ke atas (kakek-nenek, buyut, dst),
seperti ayah dan ibu. Ketentuan ini didasari bahwa apabila garis keturunan
orang tua ke atas tadi jika tidak dapat diterapkan hukuman mati karena
membunuh keturunannya dari garis anak ke bawah,-maka terlebih lagi untuk
mereka dikenakan atas sebuah tuduhan perzinaan karena menuduh zina kepada

keturunannya dari garis anak ke bawah berzina. Meskipun demikian, mereka
tetap berpendapat bahwa orang yang menuduh (orang tua dari orang yang
dituduh ke atas) tetap dikenakan hukuman takzir sebab menuduh berzina
tetap akan menyisakan pilu bagi orang yang dituduh.
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Tuduhan yang Dilakukan Secara Berulang

|ika ada seseorang yang menuduh orang lain berzina lebih dari sekali,

maka baginya adalah hukuman menuduh sekali dia belum pernah dikenakan

hukuman sebelumnya atas tuduhannva. Tapi, jika dia sudah pernah dikenai

hukuman, kemudian dia melakukannya lagi, maka dia diker-rai hukuman untuk
yarrg kedua kalinya. Jika dia masih menuduh untuk ketiga kalinya, dia juga

dikenakan hukuman untuk yang ketiga kalinya. Dengan demikian, orang yang

melakukan tuduhan dikenakan hukuman setiap kali dia menuduh berzina.

Tuduhan yang Kepada Orang Banyak.

/ika seseorang menuduh beberapa orang melarkukan perzinaan, berkaitan

dengan hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama yang digolongkan

menjadi tiga pendapat.

Pendapat pertama, yaitu mazhab yang mengatakan bahwa dia dikenakan

hukuman hanya satu kali. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Abu Hanifah,

Malik, Ahnrad, dan Tsauri.

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang bersangkutan dikenai hukuman

sebanyak orang yang dituduhnya berzina. Pendapat ini dikemukakan oleh

mazhab Syah'i dan Laits.

Pendapat ketiga membedakan antara hukuman bagi yang menuduh yang

berkata kepada beberapa orang yang dituduhnya, 'Wal'rai para pezina, ' dan sanksi

bagi orang yang menuduh seraya berkata, 'Wahai pezina," kepada tiap-tiap orang

dari orang beberapa orang yang dituduhnya. Pada bentuk kalimat pertama,

orang yang menuduh dikenakan satu hukuman, sedangkan pada bentuk yang

kedua dikenai hukuman sebanyak orang yang dituduhnya berzina.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa dasar pendapat yang menyatakan bahwa

orang yang menuduh zina kepada orang banyak hanya dijatuhkan hukuman

sekali adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas dan yang lain bahwa Hilal bin

Umayyah telah menuduh istrinya b erzina terhadap Syarik bin Samhal Peristiwa

ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah saw. Kemudian mereka berdua

saling bersumpah satu sama lain. Syarik tidak dijatuhkan hukuman. Ketentuan

ini sesuai dengan ijma' ulama bagi yang menuduh istrinya berzina.

Landasan pendapat yang mengatakan bahwa orang yang menuduh dikenai

hukuman sebanyak jumlah orang yang dituduhnyaberzina adalah asumsi bahwa

hukuman tersebut merupakan manusiawi. Sekiranya sebagian di antara mereka

memaafkan, maka hukum tersebut tidak dapat digugurkan.
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Adapu' pihak yang 
'rernbedakan 

arltara orang yalrg nrenuduh dengan
satu kalirnat, beberapa kalimat, di satu tempat atau beberapa tempat, dengan
hukuman sesuai yang dituduhkannya dikarenakan clia melakr,rkan tuduhan secara

berulang. Sehingga, dia juga dikenakan hukurnan sesuai dengan tuduhannya.

Apakah Hukuman Termasuk Allah atau Hak Manusia?

Abu Hanifah lrerpendapat bahrva hukuman yang clikenarkan bagi orang
yang menuduh berzina adalah bagian clari hak Allah sr,vt. Sebirb, jika sudah
sampai ke hadapan hakirn, marka hukurnann):a lvajib ditegakkan rneskipun
orang yang Inenuduh atau orang vang clituduh ticlal< nte ntintanya. Dan hukuman
bagi orang yang menuduh tidak bisa cligugr,rrkan peuraafan dari orang yang
dituduhnya.'faubat bagi orang yang l.nenuduh hirnya akarn berprcngaruh antara
dirinya dengan Allah swt. Dirliu.n pc'nettrpan hukurnnn tudr.rhan pcrzinaan,
hamba sahaya mendapat separuh hukurnan dibancling orang vang merdeka
(statusnya bukan sebagai hamba sahaya, recl), seperti ketentuan yang berlaku
pada hukuman bagi orang yang berzinar.

Imam Syaf i berpendapat bahwa htrkuman yang clijatuhkan birgi ora'g
yang menuduh berkaitan dengan hak mannsia, buktrn hak Allah. Sebab, salah
satu akibat hak ini adalah imanr (pihak per-rgaclilan, recl) tidal< bisa menjatuhkan
hukuman ini kecuali atas pen.nintaan orang )'ang dituciuh berzina. Flukurnan itu
juga akan gugur dengan pemaafan dari orang yang ditudr.rhnya. Taubat orang
yang menuduh tidak akan dapat n"renyelarnatkirnnya, kecuali jika orang yang
dituduhnya memberi maaf.

Gugurnya Hukuman Bagi Orang yang Menuduh perzinaan

Hukuman dapat digugurkan jika orangvang nrenuduh dapat mendatangkan
empat orang saksi. Para saksi itulah yang dapat menghilangkan sifat buruk
tuduhan itu, sehingga dapat menyelamatkannya dari hukuman tuduhan
perzinaan. Para saksi ini akan menyatakan kebenaran perzinaan yang dilakukan
oleh orang yang dituduh. sebagai gantinya, orang yang dituduh dikenakan
hukuman perzinaan karena terbukti telah berzina. Selain mendatangkan empat
saksi, hukuman atas tuduhan berzina juga dapat digugurkan dengan pengakuan
dari orang yang dituduh bahwa dia memang pernah berzina serta mengakui
kebenaran tuduhan yang diarahkan kepadanya.

fika seorang perempuan yang menuduh suaminya berzina dan syarat
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penjatuhan hukuman kepada sang istri telah terpenuhi, maka dia dikenakan

hukuman tuduhan perzinaan. Hukum ini berbeda bilamana suami yang menuduh

istrinya berzina, namun suami itu tidak dapat mendatangkan bukti empat orang

saksi, maka suami tidak dijatuhkan hukuman menuduh berzina, melainkan

mereka saling bersumpah serta mengajukan li'an. Mengenai pembahasan

tentang masalah libn, selengkapnya dapat dilihat pada pembahasan bab li'an.

30O - Fiklh Sunnah IV



MURTAD

Definisi Murtad

Murtad berarti kembali ke jalan yang pertama kali dilalui. Kata

murtad semakna dengan kata irtiddd, tapi kata riddah di sini dikhususkan

pada makna kafir. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan murtad adalah

keluarnya seorang Muslim yang berakal dan balig dari agama Islam pada

agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari
pihak mana pun, baik yang bersangkutan laki-laki atau perempuan.

Dengan demikian, bagi seorang anak kecil ataupun orang gila yang

keluar dari agama Islam tidak dianggap murtad karena mereka berdua

bukanlah seorang mukalaf.

Rasulullah saw. bersabda, "Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu
dari orang yang tidur sampai dia bangun, dqri anak kecil sampai dia

bermimpi (balig, red), dan dari orang yang gila sampai dia berakal."' HR

Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi.

Hakim mengatakan bahwa hadits ini sahih menurut syarat Bukhari

dan Muslim meskipun mereka tidak meriwayatkannya.

Suatu paksaan untuk mengatakan keluar dari Islam tidak
mengeluarkan seorang Muslim dari agamanya selama hatinya tetap

berkeyakinan pada Islam. Ammar bin Yasir diancam dan dipaksa untuk
menyatakan keluar dari Islam dan dia akhirnya mengucapkannya.

Kemudian Allah swt. menurunkan firman-Nya,

Lihat pada takhrij hadits sebelumnya



G #, *iu.og: )b;A i'i yr*.y*Je 4;u';L ;
#,').{" -Ltli ;4 e lui 6; 5b Al;\:, LK\ d

,,Barnngsinpn qnng kafir kepada Allah sesudnh dia beriman (dia mendapat

kerrrttrknnn Attnh), kccutli orang ylttg diTtnksa kafir pndalnl lntinya tetap tennng

tlqlttm berirttan (tlia tiLlak herdosa), akan tetapi orang yang rnelapangkan dadanya

ttrrtttk kekafirnn, rrrttka kemurksnn Allsh nreninrysnya dan hnginyn azab yang

bessr." (An-Nahl [16]:1,06)

Ibnu Abbas berkata, suatu ketika orang-orang musyrik menculiknya.

Mereka juga menculik ayah dan ibunya yang bernama Sumalyah. Di samping

itu, Suhaib, Bilal, Khabbab, dan Salim juga diculik dan disiksa. Sumalyah diikat

di antara dua unta. Orang-orang musyrik menusuk kemaluannya dengan ujung

tombak. Lantas mereka berkata kepada Sumaryah, "Engkau memeluk Islam

karena laki-lakil' Lalu Sumayyah dan suaminya dibunuh, dan mereka termasuk

orang pertama yang terbunuh di tangan orang kafir. Sementara Ammar

dibebaskan setelah melakukan sesuai yang mereka minta (menyatakan keluar

dari Islam, red). Amrnar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw.

Beliau bertanya kepadanya Ammar menjawab, "Tetap berimanl'

Lantas Rasulullah saw. bersabda, " Apakah Berpindahnya Orang Kafir

ke Agama Kafir yang Lain bisa dikatakan Murtad?

Sudah saya katakan sebelumnya bahwa jika seorang Muslim keluar dari

agamanya, rnaka dia dinyatakan murtad dan hukum Allah swt. yang berkaitan

dengan orang murtad akan berlaku untuknya. Lantas' apakah kata murtad ini

hanya bagi kaum Muslimin yang keluar dari Islam atau juga berlaku bagi non

Muslim jika mereka keluar dari agamanya dan pindah ke agama kafir yang

lain.

|ika orang kafir berpindah ke agama kafir lainnya, dia akan diakui sebagai

pemeluk agama yang baru diakuinya dan dia tidak akan diberlakukan seperti

murtad karena dia telah berpindah dari agama batil menuju agama batil yang

lain. Semua agama kalir adalah satu. Keadaan ini berbeda jika dia berpindah

agama dari Islam menuju kafir, karena dia telah berpindah dari agama yang lurus

ke agama yang batil. Allah swt. berfirman,' (Ali Dalam salah satu haditsnya

yang berasal dari Ibnu Abbas secara marful Rasulullah saw. bersabda,

a-a_:9

' P."d"p.t tt*Alah pendapat Malik clan Abu Hanifah.

3O2 - Fikih Sunnah IV

\vPv



"Barang siapa ynng rnengganti agofttotlya dari agamanyn knum Muslinin
maka p en ggall al t p nn gkal lel rc rny a"

Mengenai masalah ini, imam Syaf i memiliki dua pe ndapat. Pertal,?7r, seseorang

tidak akan diterima dan diakui agamanya setelah dia berpindah agama, kecuali
dengan salah satu dari dua pilihan, kembali pada Islam atau dikenakan jatuhan

hukuman mati. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ahmad dalam salah satr.r

riwayatnya. Kedua,jika seseorang berpindah dari agama pertama yang dianutnya
ke agama lain yang sederajat atau agama lain yang lebih tinggi daripada agama yang

pertama, maka agama yang baru dianutnya tadi diakui. Namun jika dia berpindah
pada agama yang lebih rendah daripada agama pertama yang dianutnya, maka
agama yang baru dianutnya bisa diakui. Misalnya, seseorang yang beragama Yahudi

pindah ke agama Nasrani, maka agama yang baru dianutnya itu (Nasrani) akan

diakui. Sebab, Yahudi tidak jauh berbeda dengan Nasrani. Keduanya sama, yaitu
sama-sama agama samawi, meskipun saat sekarang, keduanya sudah mengalami
perubahan dan bergeser dari garis yang sebenarnya. Karena itu, Islam datang

menghapus ajaran yang sudah tidak murni lagi dengan ajaran dan tuntunan dari-
Nya. Hal yang sama juga jika seorang Majusi berpindah agama ke Yahudi atau

Nasrani karena dia berpindah menuju agama yang lebih baik daripada agama

sebelumnya (Majusi, red). |ika seseorang diperbolehkan berpindah ke agama

yang sederajat dengan agama sebelumnya serta agama barunya tadi diakui, maka
berpindah ke agama yang lebih mulia dan tinggi daripada agama sebelumnya

tentu lebih diakui. Berarti, jika seorang Yahudi atau Nasrani berpindah agama ke

Majusi, agama barunya ini tidak akan diakui karena mereka dianggap berpindah
kepada agama yang lebih rendah daripada agama yang pertama.

Orang Muslim Tidak Katakan Kafir dengan Kemaksiatannya

Islam terdiri dari akidah dan syariah. Akidah mencakup beberapa hal
berikut:

r. Masalah ketuhanan.

z. Masalah kenabian.

3. Masalah yang berhubungan dengan hari kebangkitan.

Syariah mencakup hal-hal berikut.

1. Ibadah. Seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

2. Adab dan akhlak. Seperti berkata jujur, menepati janji, dan bersikap
amanah.

I

l

II
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3. Interaksi sosial. Seperti jual beli dll.

4. Hubungan kekeluargaan. Seperti nikah dan talak.

i. Sanksi pidana. Seperti qisas dan fuudfid.

6. Hubungan antar negara. Seperti perjanjian dan kesepakatan bersirma.

Seperti inilah kita mendapatkan Islam sebagai metode ulnum yang

mencakup dan rnengatur segala aspek kehidupan.

Inilah pemahaman umum mengenai Islam seperti yang dijelaskan dalam
Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.. Hal ini juga merupakan pemahaman

kaum Muslirnin generasi pertama. Generasi kaum Muslimin pertama telah

merealisasikan tuntunan Islam di dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek

umuln maLlpun khusus. Sernua individu rnasyarakat berada di bawah bendera
Islam. Mereka juga termasuk salah satu anggota dari komunitas Muslim seperti
mereka juga sebagai individu umat Islam. Dengan begitu, hukurn dan Islarn

berlaku bagi setiap orang. 'l'untunan lslam juga mereka laksanakan.

Peraturan dan ketentuan di dalarn Islam berlaku bagi setiap individu dari
komunitas umat Islam tanpa terkecuali. Hanya saja, di antara mereka, ada yang
pintar, ada pula orang yang bodoli, ada yang lemah dan ada pula yang kuat, ada

yang aktif dan ada yang pasif, ada yang benar-benar menjalani dan menaati

syariat dan ada pula yang melalaikannya.ladi, mereka berbeda satu sama lain
dengan perbedaan yang sangat mendasar dan jelas dalam hal kekuatan jasmani,

bakat, penyerapan akal, dan kecerdasan spiritual. Di antara mereka ada juga

yang mendekati agama Islam dan ada pr.rla yang menjauhinya, sesuai dengan

situasi dan kondisi setiap masing-masing orang. Seperti kondisi masing-masing

daerah yang berbeda. Allah swt. berfrrman,

:t'; A; .r;l\b A;'u'r; o:,i ii ;itjQjgi6'i i
{'\' i,i ai,u, o. ffi\'\p i:/t

"Kentudian KitLtb itu Knmi utnriskan kepada orang-orang ynng Kami pilih di

antara lnmbo-lnrnbs Kami, Islu di antsrs mereks adn yttng menganiaya diri me rektt

sendiri dtm di nntarn nrcreks ada yang pertengalnn dan di nntsrs nrereka atla (ptula)

ynng lebih dttlrulu berhuqt kebsiknn dengan iziil AIIoh," (FAthir (351: 32)

Mereka yang menjauhi agama Islam pada hakikatnya tidak keluar dari
Islam selama masih meyakininya. fika seseorang mengucapkan kalimat yang

bermakna kafir padahal dia tidak ada keinginan dalam hatinya untuk keluar dari
Islam, atau jika ada seorang Muslim yang melakukan tindakan secara lahiriah
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serupa dengan orang kafir, namun dia tidak berniat dan tidak bermaksud

keluar dari keislamannya, maka dia tidak dihukumi sebagai orangyang murtad'

sebesar apapun kemaksiatan, dosa dan tindakan pidana yang dilakukan, dia

tetap dinyatakan sebagai seorang Muslim, sehingga kita tidak diperbolehkan

mengatakannya sebagai orang yang murtad.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

t,6to, t: .' 
".',';' 

' 
t' ' t 

' 
"';.'.lL-!r ,*€g .L;'.ir j 5i. .u;X- JL.'i ,\Aa -Vk)i.,irl U .J1 I ;i 4 ,.

"sinpaytmgtnengucapkarrkrtlirrtotrrr,ro#*'rrrf ,rrlrT;r,:,#^i"i
ntenghaLlnp ke arah kiblnt kami, melnkukan shalat seperti yang kami lakukan, serta

munakan lnsil sembelilnn knmi, noka is adolslt seorsng Muslim' Dia utendapnt

hsk dan kezuajihttn ynng beilaku bagi seornng Muslim. "t

Rasulullah saw. telah melarang para muslimin untuk saling menuduh satu

sama lainnya dengan tuduhan kafir. Pelarangan disebabkan oleh besarnya dosa

yang diakibatkan dari tindakan menuduh itu.

Rasulullah saw. mewatlti-wanti kepada kaum Musliuin agar tidak saling

mengatakan kafir di antara mereka karena besarnya dosa atas tuduhan kafir

kepada sesama Muslim. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

Rasulullah saw. bersabda,

LiSi \4;L r-b;t;i 1*"St ,s t;1

"lika seseorang ttertgknfirkor, ,ordnrottya mnka pen'gkafiratt itu kenthali

keytada strlah sstu di wrtarn kedaurrrla."

Kapan Seorang Muslim Dikatakan Kafrr

Sesungguhnya seorang Muslim tidak dianggap keluar dari Islam dan tidak

dihukumi sebagai orang murtad kecuali bila hatinya lapang dengan keka{irannya

dan ditunjukkan dengan prilakunya. Allah swt. berfirman, "...tetnpi orqnS y0ng

nrclapnrgkan ddanyn untuk kekafiran,... "(An-Nahl [16]: 106)

Rasulullah saw. bersabda, "sesungguhnya setiap perbuatan tergantung

dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapat pahala sesuai dengan yang

diniatkannya."'

-, 

rrn s,rLl"uri, kit ab'hsh-shaldlt,"bab "Fadhlu Istiqbati at-Qiblati," jllidl,,hal: r8, ro9. Nasar,

kitui;;al-i*ou wasyttrki'ihil'bab"'aI6 MdYuqktifu an-Ndsa." jfid'VIII, hal: rog, ISool].
' Lihat takhruj hadits sebelumnya.
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Mengingat apa yang ada dalam hirti merupakau sesuatu yang gaib yang tidak

bisa diketahui kecuali oleh Allah slrt., tntrka harus ada prerilaku yang menunjukkan

apa yang ada dalarn hati seseorang. Dalanr hal ini, tentu bukan atas kekafirannya

harus berupa bukti dan ticlak clapat hanya clitafsirkan karena adanya kemungkinan

lain. Hal ini mer.rdapatkan perhatian tersendiri dalam Islam, sampai ada riwayat

yang mengatakan bahu,a hlarn Nialik pemah berkata, "Siirpa yang melakukan

satu perbuat.]n yang ketntrngkinan kekafiran mencapai 90 perselt, namun masih

terbuka I persen kerrr.rngkiuan clia tnasih beriman, maka tindakan itu harus

dipaharni bahrvir,vang bersirttgkr,rtirrt mirsih tetap orang yang berimani'

Beberapa Contoh Kekafiran

1. N{engingkari se sr.rattt t'atrg nreuclasar clalam agama. Misalnya rnengingkari

keesiran Tuhan, nrcnging[<ari [rahlvasal]1,n pto adalirh pencipta alam semesta,

mengingkari adanl'a ntalaikat, rneugingkari kenabian Muharnmad saw.,

mengingkari [rahrva Al-Qr"rr'an tnerupakan wahyu Allah swt., mengingkari

aclanl'a hari liebangkitatt clan pernbalasan, mengingkari kewajiban

rnelaksantrkan shalirt, zirkrit, puasir, dan haji.

2. Menghalalkan sesuatu yirng hirrirn-r vang menjadi ijrna' kaurn Muslimin.

Seperti menghalalkrrn khatnirr, zinir, ribn, n-renghalalkan makan babi, atau

rr"renghal alkirn penrbu nuhan, scrta men ghalalkan tnengambil harta orang-

orang yang tidak boleh clibunuh.'

3. Menghararmkar.r perliirra halal yirng clisepakati oleh kaum Muslimin.

Misalnya mengharatnkan segtrla macam kebaikan.

4. Mencela Rasulullah salr,. clan nrenganggapnya remeh. Juga mencela salah

satu utusan Allah sr,vt..

5. Mencela aganrir Islirnr, nrenghina AI-Qur'an dan Suunah Rasulullah saw., serta

enggiur metrerapliau htrkunr yang terdapirt dalarn Al-Qur'an dan Sunnah

atau lebih nrenclalitrl.rlirrn hukurn procluk manusia daripada hukum Islam.

6. Mengakui bahu'ir lvahyu telah diturr-rnkan kepadanya.

7. Melempar AI-Qur'an atau kitab hadits ke tempat yang kotor sebagai

bentuk peremeharn atas keduanya dan meremehkan ajaran yang ada di

dalamnytr.

8. Menganggap remeh sirlal.r satu dari nama Allah swt. atau meremehkan

perintah, larangan, dirn janji-janji-Nya. Hal ini dikecualikan bagi orang

yang baru masuk dan trengenal Islam dan dia tidak mengetahui ajaran

306 - Fikilt Sunnah IV



Islam serta belum mengetahui batasannya. Jika orang yang baru masuk

Islarn mengingkari ajaran Islarn karena ketidaktahuannya, dia tidak bisa

dikatakan sebagai orang kafrr (murtad, red). Semua sikap dan tindakan

mereka dimaafkan atau dimaklumi karena ketidaktahuannya. Misalnya,

larangan menikahnya seorang perenlpuan dengan pamannya sendiri;
bahwasanya seseorang yang r-nelakukan pembunuhan terhadap keluarganya,

dia tidak berhak mendapatkan harta waris; bahwasanya nenek berhak

mendapatkan harta waris hingga seperenam dan ketentuan hukum lainnya

yang terdapat dalam ajaran Islam.

Tindakan yang mengarah pada kemurtadan ini juga tidak termasuk

bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati. Bisikan itu tidirk dianggap sebagai

perbuatan dosa dalam pandangan Allah swt. Imam Muslim meriwayatkan dari
Abu Hurairal-r bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

"ir. -': .- to'

irt-;i ,LJ I \. r+';i .? g;; u -#i ;* r;u; nr jl
"Sesungguluryt Allttlr sut. tnentnaJ'lcsn dsri untotktL ntns npn ynng tertlapat

dnlant lntinyLt scloma rilerekq belunr trrcngerjttkannya stLtu ntentbicarnkarrnyn. "6

Imam Muslirn juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya beberapa

sahabat menemui Rasulullah saw.. Belau bertanya kepada rrereka, lalu mereka

menjawab, "Sesungguhnya kami mendapatkan sesuatu yang salah seorang kami
sangat ingin menceritakan hal itul'

Rasulullah saw. berkata, 'Apakah kalian juga mendapatkannya?"

Mereka menjawab, "IyaJ'

Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Itu adalah tanda dari kesempurnaan

iman.e" HR Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

j, f, : i* ,.ilr .:L j,* ;"Uf' n' ::I'. r,L^ -ld -; .t;t;*" -Lr\ J\;, \

"1r? r--:,r -f"i ut ,U:
"Tidak lrcntiircntirtyn manusia saling bertanro ,nrrrn, atln yang herknts, 'Ini

adalnh ciptaan Allnlt. Lalu siapnkah yang menciptnknn Allah?' likn snlnh sntu dari

kalian mengalami lml itu, lrcndnknya berkata, 'Aku beriman kepadn Allah."'l

' HR Muslim, kitab "al-imn." bal:' "Bayanu al-Waswasah f al-Imaru wa Ma Yaqfiluh Man
Wajadahh|' jilid I, hal: rry, lz.nl. Maksud sabda Rasululiah saw. "Hendaknya berkata, aku
beriman kepada adalah berpaling dari blhaya yang sangat menrbahayakan ini dan kernbali
kepada Allah swt. untuk menghilangkannva.
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Hukuman Bagi Orang Murtad

Murtad merupakan bagian dari perbuatan dosa yang sangat besar. Perbuatan

itu dapat menggugurkan semua nilai kebaikan yang pernah dimilikinya sebelum

keluar dari Islam. Dia juga layak untuk mendapatkan siksa yang pedih di

akhirat.'

Allah swt. berfirman,

c ffiq AJiG"_rg';, U4 -*) e'&4",)3i,i,r...
;r'\,tg 5:V 4+- ii'6i M 4. iS' ?sr, qli

"..Barang sinpn tlang nturtad di ontnrs kanu dari lgamanya, lalu dia mati

dalan kekafirnn, rrrokn rrrereka itu sie-sis turtalnya di dunin dnn di aklirat, don mereks

itulalr pertghuni nernkn, trtereka keksl di dnlamnya." (Al-Baqarah l2l:.217)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang Muslim mana pun yang keluar dari

agama Islam dan dia tetap berada padakekafirannya sampai meninggal dunia, maka

seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia danbuah kebaikannyajuga

tidak dapat dirasakan dunia. Karena itu, dia tidak lagi memiliki hak seperti yang

dimilikioleh kaumMusliminlainnya. Selain itu, dia jugatidakberhakmendapatkan

kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang Muslim. Dia akan

terus mendapatkan siksa yang pedih. Allah swt. juga telah menetapkan hukuman

bagi orang-orang yang murtad yang harus disegerakan selama di dunia sementara

siksa di akhirat sudah menanti, yaitu hukuman mati.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang mengganti agamanya, hendaklah kalian

membunuhnya."

Ibnu Mas'ud ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah

halal darah (nyawa) seorqng muslim kecuali dengan salah satu dari tiga (alasan)

yaitu kafr,r setelah beriman, melakukan zinq setelah menikah, dan membunuh

orang lain tanpa hak."'

' HR Br-rkhari derrsun redaksi to')'-v .r ir F: V *i l* . Muslim, kitab "al-fuAn," bab"fr t 'r1 JL .b,4,: _4, :---'-'!!,"lt-rjLi," j{ic[t. hal: r16-rr7, [zoz l. tbnu
Majah dalam Sunan Ibnl Majah dengan redaksi "Lo;;-iz + -. r i [J'lkitab "ath-Thaaq," bab
"Thalaqu aI-Mukrahi wa an-Nas'ryl' jilid I, hal: 659,12a41. Ahmad dalam Musnad Ahmad,
dengan redaksi yang sama, jilid r r, hal: 255.

' HR-Baihaki, kiiab-'izl-M ur'taddu," bab "Qatlu Man Irtadda 'an al-islami idza Thabata
'alahi rajulan Kana au Imraafan. Baihaki berkata, "Dalam s anadhaditsini terdapat perawi
yang majhul." Hadits ini juga dirirvayatkan dari sanadyangberbeda dari Ibnu al-Mankadiri.
DarCquthni. kitab "al-HudAd wa ad-Diyat wa Gairih,," jilid III, hal: rr8-rr9, Irzz].
Daraquthni berkata dalam af Ta'liq al-Mugn'r1 Hadits ini diriwayatkan Baihaki dari dua
jalur. Pada salah satunya dia menambahkan redaksi, "-Fa abat an Taslamafa Qutilat".Kedua
sanadnya dhaif. Al'Albani dalam lrwdu al-Ghalil,hal: rz5,juga menyatakan dhaif
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Diriwayatkan juga dari fabir ra. bahwasanya ada seorang perempuan
yang dikenal dengan urnmu Marwan keluar dari Islam (murtad). Kemudian
Rasulullah saw. memerintahkan kepada para sahabat untuk rnengajaknya
kembali pada Islam. fika dia bertaubat, dia akan kembali menjadi Muslim,
sedangkan jika dia menolak, dia dikenai hukuman mati. Narnun Ummu Marwan
menolak untuk kembali mer.neluk Islam. Dia pun dikenai hukuman mati. HR
Daruqutni dan Baihaki.

Abu Bakar ra. memeraltgi orang-orang Arab I3adui yang murtad hingga
mereka kembali pada agama Islam. Tidak ada seorang ulama pun yang berbeda
pendapat mengenai hukuman bagi orang yang murtad. Yang menjadi perbedaan

di antara ulama adalah rnasalah peremplran ya'g murtad. Menurut Abu
Hanifah, jika seorang perempuan keluar dari agama Islam, dia tidak dikenai
hukuman mati, tapi dipenjara. Dia akan dikeluarkan dari penjara setiap hari
dan diajak kernbali pada Islam sampai dia kembali memeluk Islarn. Hal ini
dilakukan secara terus menerus hingga ajal menjemputnya. Ketentuan ini
berlandaskan pada sabda Rasulullah saw. yang melarang untuk membunuh
kaum wanita.' Pendapat ini berbeda apa yang dikernukakan oleh mayoritas
ulama fikih. Mereka berpandangan bahwa hukuman seorang perempuan yang
telah murtad sarna seperti hukuman bagi laki-laki yang murtad, tanpa ada

perbedaan diantara keduanya. Bagi mayoritas ulama, pengaruh dan bahaya
dari perempuan yang murtad tidak berbeda dengan apa yang diakibatkan dari
seorang laki-laki yang murtad. Selain itu, pendapat mereka berdasarkan hadits
Muadz yang berderajat hasan menurut pandangan Ibnu Hajar bahwa Rasulullah
saw. bersabda kepadanya ketika mengutusnya ke negeri Yaman, "Jika kamu
mendapatkan laki-laki mana pun yang murtad dari agama Islttm, maka dia untuk
kembali pada Islam. Jika dia kemboli, diamkanleh. Namun jika dia menolak,

maka bunuhloh dia. Dan jika kamu mendapatkan perempuan mana pun yang
murtad dari agama Islam, ajaklah ia agar kembali pado lslam. Jika dia kemboli,
diamkanlah. Namun jika dio menolek, bunuhlah dia. ""

Hadits ini lah yang menjadi pangkal perbedaan pendapat.

Baihaki dan Daruqutni meriwayatkan bahwa Abu Bakar ra. meminta
seorang perempuan untuk bertaubat dan kembali memeluk Islam. perempuan

itu dikenal sebagai Ummu Qirfah . Ia telah murtad dari agama Islam namun
enggan bertaubat, maka Abu Bakar ra. menetapkan hukurnan mati baginya.

' Hadits ini dikatakan oleh Haitsami dalam futab'hl-Hudid,"babfi Man Lafara bada lslamihi,"
Haitsami berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani, dan pida sarndnya rerdapat perawi
gang tidak disebutkan namanya. Makhul berkala dari Abi Tlialhah al-Ya'mari bairwi sanacl
perawi lainnya tsiqah. Dinukil dari Majma'uz-Zawa'id,jilid Vl, hlm. 263.
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Adapun hadits yang melarang membunuh perempuan berlaku pada saat

perang karena kelemahan mereka. Selain itu, kaum wanita biasanya tidak ikut

berperang. Karena itu, Rasulullah saw. melaran gpara sahabat untuk membunuh

perempuan. Ketika Rasulullah saw. melihat wanita yang terbunuh, beliau

berkata, "Sungguh, wanita ini tidak ikut berperang."'

Atas landasan inilah, Rasulullah saw. melarang umatnya untuk membunuh

wanita.

Kaum wanita disamakan dengan laki-laki dalam seluruh penegakan hukum

tanpa pengecualian. Seperti halnya perempuan juga dijatuhi hukuman rajam

jika berzina setelah menikah, maka dia juga akan dijatuhi hukuman mati jika

murtad. Tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Hikmah Menjatuhkan Hukuman Mati kepada Orang Murtad

Islam merupakan manhaj yang sempurna bagi kehidupan. Islam merupakan

agama sekaligus aturan negara. Islam merupakan ibadah dan kepemimpinan.

Islam juga mushaf (kitab suci) dan pedang, roh sekaligus materi, panduan

kehidupan dunia sekaligus akhirat. Islam didasarkan atas akal dan pikiran.

Islam berdiri di atas hujjah dan dalil. Tidak ada satu pun tuntunan akidah dan

tuntunan hidup Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia atau berdiri

sebagai satu dinding pemisah tanpa mencapai kesempurnaan yang bersifat

materi dan maknawi. Siapa yang telah menyelami dan memeluk Islam, maka dia

akan mengetahui hakikat Islam serta dapat merasakan nikmatnya berislam.

|ika seseorang keluar dari Islam setelah dia memeluk dan mengetahui Islam,

berarti dia telah keluar dari jalan yang seharusnya sesuai dengan akal. Dia telah

jauh dari cahaya kebenaran dan dalil yang lurus, menyimpang dari akal yang

benar dan fitrah yang suci. Manusia mana pun ketika telah mencapai derajat

seperti ini berarti telah murtad dan jatuh ke tingkatan paling rendah seperti dia

juga telah benar-benar jatuh ke dasar permukaan. orang seperti ini tidak lagi

perlu dijaga dan dipelihara kehidupannya. Tidak perlu pula lelah meneruskan

penjagaan hayatnya karena kehidupannya tidak lagi memiliki tujuan yang

mulia dan maksud yang terpuji. Di sisi lain, sesungguhnya Islam merupakan

suatu metode yang bersifat umum dalam kehidupan, peraturan yang mencakup

, 
f 
"r".r,rp.k"" 

pendapat mavoritas ulama. Ada yang mengatakan bahna dia n'ajib dibunuh
saat itu juga. Mnrhub ini n'rerupakan mazhab Hisan, Thawus, ulama Zhahirl dgng.u.n

berlandask"an pada hadits Mu'adz dan karena orang tersebut seperti orangkafir harbiy
yang telah sampai kepadanya aiakan unluk berislam.. Ibnu Abbas ra. mengatakan, "Jika

iga;1a aslinya idalah lslam. dil tidak perlu disuruh taubat, tapi jika dia asalnya bukan
ls-lam, pada'saat itu dia dimintai agar bertaubat."
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segala norma dan akhlak yang baik. Peraturan dan metode dalam kehidupan ini
tentunya memerlukan pagar yang dapat terus menjaga, membutuhkan lapisan

baja yang memeliharanya. Tidak ada satu pun peraturan yang dapat berdiri
tanpa pemeliharaan dan penjagaan secara khusus dari segala sesuatu yang

dapat merobohkan dan mengguncangkan bangunan peraturan tersebut. Tidak
ada satu pun yang lebih kuat dalam menjaga peraturan serta memeliharanya

daripada pelarangan untuk keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Keluar dari
metode dan peraturan yang telah ditegakkan Islam berarti dapat rnerobohkan
eksistensi Islam itu sendiri lalu mengantarkan Islam ke gerbang kemunduran
dan kejatuhan.

Sesungguhnya keluar dari agama Islam merupakan suatu pergolakan.

Pelaku pergolakan itu layak diberi balasan dengan ketetapan hukum yang

telah ditetapkan oleh undang-undang negara dan ketetapan yang disepakati

bersama.

Manusia mana pun, di negara mana pun, di negeri komunis ataupun

kapitalis, jika ada seseorang yang keluar dari undang-undang negara, maka

dia disebut sebagai pengkhianat dan ada hukuman yang pantas baginya, kecuali

hukuman mati.

ladi peraturan Islam yang menjatuhkan hukum mati bagi orang yang

murtad, sesuai dengan jalan pikiran manusia dan ketetrtuan lain yang ada.

Anjuran Menyuruh Bertaubat bagi Orang Murtad

Banyak kemurtadan yang terjadi sebagai akibat dari keragu-raguan dan

syubhat yang mengganggu jiwa dan keimanan orang yang melakukannya.

Karenanya, kita harus merniliki jalan keluar yang tepat untuk melepaskan diri
dari keragu-raguan dan syubhat yang disertai dalil dan bukti kuat sehingga dapat

mengembalikan dan menghidupkan kernbali cahaya keimanan dan keyakinan.

falan keluar ini juga selayaknya dapat meniupkan angin segar bagi hati yang
dipenuhi dengan keragu- raguan.

Dari sini dapat dikatakan bahwa kita mempunyai kervajiban untuk meminta
seorang yang murtad agar bertaubat, walaupun dia telah berulang kali keluar dari
Islam. Hendaknya kita memberikan jedah waktu yang cukup bagi orang yang
murtad untuk memikirkan dan merenungkan perlakuannya serta menyelesaikan

bisikan-bisikan yang mengganggu pikiran dan hatinya. Jedah waktu ini diberikan
agar orang yang murtad dapat merenung dan mendengar bisikan hatinya.

Setelah pemberantasan keragu-raguannya terhadap Islam selesai, jika dia
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kembali memeluk Islam dan tidak melanjutkan tindakannya lalu berkeinginan
untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui kesalahan yang telah

diperbuatnya dan melepaskan hubungannya dengan seluruh agama selain Islam,

maka taubatnya pun diterirna. Tapi jika tidak rnau bertaubat, maka dikenakan
hukur.nan baginya.

Para ulama rnemberi jedah waktu selama tiga hari bagi orang yang murtad
untuk bertaubat. Sebagian ulama yang lain tidak mernperkirakannya selama tiga

hari. Pendapat lain berpandangan bahwa hal yang harus dilakukan adalah mem-

perbanyak pemberian pandangan lurus mengenai Islam serta berdiskusi secara

berulang. Tindakan ini dilakukan berkali-kali hingga jika datang perkiraan kuat

bahwa dia tidak akan kembali pada Islam, maka saat itu juga yang bersangkutan

dikenai hukuman.

Pendapat pertama yang mernberikan jedah waktu hingga tiga hari
berpegangan pada riwayat yar-rg mengisahkan bahwa seorang laki-laki dari
negeri Syam menghadap kepada Umar ra. Umar bertanya kepadanya,'Apakah
kamu membawa berita baru dari negeri yang jauh?"'

Laki-laki tadi rnenjawab, "Ya, yaitu seorang lakilaki yang murtad dari
Islaml'

Umar bertanya lagi, "Lalu apa yang kalian lakukan kepadanya?"

Laki-laki itu menjawab, "Kami mendekatinya,lalu kami bunuhl'

Umar berkata, "Mengapa kalian tidak mengurungnya selama tiga hari.

Kalian berikan roti setiap hari. Kalian juga seharusnya memintanya bertaubat.

Bisa jadi dia akan bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Ya Allah, wahai Tuhanku.

Sungguh aku tidak hadir di sana. Aku tidak menyuruh kalian. Tidak pula aku

ridha atas kabar yang telah kalian bawa kepadaku. Ya Allah, wahai Tuhanku.

Sungguh aku lepas tangan dari darahnya yang telah kalian tumpahkan.'

Adapun pendapat kedua berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh

Abu Daud3 bahwasanya Muadz pergi ke tanah Yaman menghadap Abu Musa

al-Asy'ari. Di samping Abu Musa, ada seorang laki-laki yang terikat tali. Muadz
bertanya,'Ada apa?"

Terdapat dalam Masrrcd Imam Slaf'i, kitab "al Ashri wa al-Ghulil wa Ghairhi','hal: 3zr.
Al-Abani dalant lrwdu al-Ghalil menyatakan bahwa hadits ini dhaif karena Muharnmad bin
AbduUah birr Abdul Qari a(hlah perrrwi yang rnajhul.
HRBukhari, kitab "lsilftbatual-MurtdLjdin)'bab"Hukmual-Murtaddi," jllid IX, hal: r9. Muslim,
kitab'hl-ImAratul'bab"an NahyuttnThalabatial lmdrah." jilidlll,hai: 1456-r457, lr5l.Abu
Dawud dalam Sunan Abu DawutJ, kitab 'hl-Hudid," bab " al-Hukmu f Man lrtaddal' jilid
IV hal sz:, sz6,l$54-43561. Al-Mundziri menisbahkan hadits ini padi Nasai.
Mazhab Hanafi berpendapat bal.ru'a rnurtadnya suami merupakan talak bi'in yang dapat
mengurangi hitungan jumlah talak.
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Abu Musa menjawab, "Dia adalah seorang laki-laki yang dahulu beragama

Yahudi kemudian memeluk Islam, namun kemudian diakembali pada agamanya

semulal'

Muadz berkata, "Sungguh aku tidak akan duduk menghadapmu hingga

laki-laki itu dibunuh. Itulah keputusarr Rasulullah saw. Hal itu terjadi sebanyak

tiga kali.

Muadz juga memerintahkan hal yang sama, yaitu menjatuhkan hukuman

mati kepada orang yang rnurtad tadi. Abu Musa telal-r memintanya bertaubat

selama dua puluh malam sebelurn Muadz datang ke Yaman atau beberapa

hari rnenjelang Muadz datang. Sedangkan dari riwayat Abdurrazzaq, orang

kepercayaan Abu Musa sudah meminta laki-laki yang murtad itu agar bertaubat

selama dua bulan.

Syaukani berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai jedah waktu
meminta seorang yang murtad untuk bertaubat, apakah cukup dilakukan sekali

atau sebanyak tiga kali? |uga apakah tiga kali permintaan itu dilakukan pada

satu tempat dan waktu atau dalam tiga hari?"

Ibnu Bathal menukil dari Amirul Mukminin, Ali ra. bahwa Ali meminta
seseorang yang murtad untuk bertaubat selama satu bulan. Ibnu Bathal juga

meriwayatkan dari Nakha'i bahwa seseorang yang nurtad diminta agar bertaubat

selamanya.

Hukum Orang Murtad

Bila seorang Muslirn murtad dan berpaling dari Islam, maka keadaannya

akan berubah dari sebelumnya dan berlaku baginya ketentuan baru. Di sini,

kami akan menguraikan secara singkat, di antaranya adalah:

l. Hubungan pernikahan

Bila seorang sr;ami atau istri bertaubat, maka hubungan suarli-istri di antara

keduanya akan terputus secara otomatis. Putusnya hubungan suami istri ini
disebabkan perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari lnereka. Pr.rtusnya

hubungan di antara mereka ini dikategorikan sebagai/a sakh.ladi, jikaseorangyang

murtad bertaubat dan kernbali rnemeluk Isiam serta berniat untuk mengarungi

kehidupan suami-istri kembaii, rnaka mereka harus melakukan akad lagi.'

HR Daraquthni, kitab "al-Hudud wa ad-Diyat wa Gairiltil' Dalam at-Taghliq al-Mugni
dikatakan bahwa_ Daraquthni berkata. f)alanr rentetan rarvinl'a ada perarvi 1'ang lCmah, 1.aitu
Ahmad bin Badil al-Kufi, sedangkan Abdul Malik bin Umair- salah satu yang meriwayatkan
dari Ali ra. pada zanan Abdul lTalik dikenal dengan tempat iinru, menlidi iiakim cli'Kufah

-t--
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Orangyang telah murtad tadi tidak diperbolehkan untuk melakukan akad

nikah baru dengan pasangan dari agama lain yang pernah diyakininya karena

dia akan mendapatkan hukuman mati.

2. Warisan.

Bagi orang yang murtad, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari

saudaranya yang beragarna Islam yang meninggal dunia. Seseorang murtad

dianggap tidak memiliki agama, sementara orang yang tidak beragama, dia tidak

berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang seorang beragama

Islam. Jika orang murtad tadi terbunuh atau meninggalkan dunia dan belum

kembali pada Islam, maka harta kekayaannya akan berpindah tangan kepada

ahli warisnya yang beragama Islam karena dia telah dianggap seorang yang

sudah meninggal dunia sejak perpindahannya ke keyakinan agama lain.

Ali bin Abu Thalib ra. pernah dihadapkan seseorang yang tua renta beragama

Nasrani yang kemudian memeluk Islam. Tapi dia akhirnya kembali pada

keyakinan agama sebelumnya dan keluar dari Islam. Ali ra. berkata kepadanya,

"Kamu keluar dari agama Islam untuk rnendapatkan warisan, kemudian kamu

memeluk Islam kembali?" Orang tua itu menjawab, "Tidak."

Ali kemudian berkata, 'Apakah kamu memeluk Islarn kembali karena

kamu meminang seorang perempuan, namun mereka enggan menikahkannya

denganmu karena berbeda agama. Dan sekarang kamu kembali memeluk Islam

untuk menikahinya?"

Orang tua itu menjawab, "Tidakl'

Ali ra. berkata, "Bila benar seperti itu, maka kembalilah kepada Islam."

Laki-laki itu menjawab. "Tidak, hingga aku bertemu dengan Almasihl'

Lalu Ali memerintahkan kepada para sahabat yang lain agar membunuhnya.

Setelah itu, Ali ra. menyerahkan warisan orang tua itu kepada anaknya yang

beragama Islam.'

setelah asy-Sya'bi. Tetapi, usianya cukup tua sehingga hafalannya menjadi rusak. Abu Hatim
berkata, Dia bukan perawi l ang kiat halalannya. Ahmad berkata, Dia adalah perawi yang
dhaifdan sering salah. Lihat dalam as-Sunan,jilid III, hal: rrz.
Sejarah singkat aliran mereka adalah bahwa "Cahaya dan kegelapan, keduanya bersifat
azali, kemudian keduanya menyatu, lalu alam dan seisinya tercipta dari keduanya. Manusia
yang jahat adalah titisan dari kegelapan, sedangkan manusia yang baik adalah titisan
darfcahaya. Dan setiap manusia yang baik, wajib berusaha untuk menyebarkan cahaya
kepada titisan kegelapan. Suatu saat Bahram, kakek Kisra berusaha untuk membuat tipu
daya kepada Mani, hingga ketika Bahram bertemu dengannya, dia menampakkan bahwa
dia menerima semua perkataannya. Kemudian Bahram membunuh Mani dan semua
pangikutnya, tapi ada beberapa orang tersisa yang menjadi pengikut Mazdak. Pada saat
itulah Islam tegak, sedangkan penggunaan istilah zindik dinisbahkan kepada mereka yang
meyakini kepercayaan Mazdak, namun beberapa kelompok dari mereka menampakkan
keislaman karena takut dibunuh. Inilah asal muia aliran zindik. Beberapa ulama pengikut

L
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Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud melakukan hal serupa. Banyak

riwayat dari para ulama juga melakukan hal serupa. Mereka adalah Laits bin

Sa'ad dan Ishaq bin Rahawaih. Hal ini juga sejalan dengan mazhab Abu Yusuf,

Muhammad, dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu periwayatannya.

3. Hilangnya hak perwalian.

Seseorang yang murtad tidak memiliki kuasa lagi untuk melindungi

atau mengawasi orang lain. |adi, bila seseorang yang murtad adalah seorang

ayah, maka dia tidak lagi menjadi wali atas pernikahan anak perernpuannya,

seperti halnya dia tidak lagi dapat menjadi wali dalam segala urusan anak laki-
lakinya. Semua akad yang berkaitan dengan anak-anaknya pun batal karena

perwaliannya telah gugur.

Status Harta Orang Murtad

Kemurtadan tidak menghilangkan hak kepemilikan terhadap harta.

Kemurtadan seseorang tidak secara otomatis melepas kekuasaannya terhadap

barang-barang yang dimilikinya. Semua harta milik orang yang rnurtad sama

seperti harta orang kafir, sehingga dia berhak rnenggunakan hartanya sesuai

dengan yang dimauirrya. Seluruh prilakunya menjadi sah absah karena ia juga

memiliki kuasa. Meskipun dia akan mendapatkan hukuman mati, tapi hal itu
tidak menafikan haknya untuk memiliki dan menggunakan hartanya sesuai

dengan keinginannya. Hak kepemilikan akan tetap dimiliki oleh seseorang yang

murtad karena agama Islam tidak memberikan hukuman kepada seseorang yang

murtad kecr.rali dengan hukuman mati. Berarti hukuman mati sebagaimana

hukunran mati pada kisas dan rajam bagi orang yang berzina. Seseorang yang

dijatuhkan hukuman qisas dan rajam juga tidak menafikan dan tidak rnenghapus

hak kepemilikan terhadap hartanya.

Status Harta Orang Murtad yang Berada di Negeri Kafir

Harta yang dimiliki oleh seseorang yang murtad dan berada di negeri harbiy

dan dititipkan kepada orang yang dipercayainya, akan tetap berada dan arnan

di sana. Seseorang yang murtad yang telah berpindah tempat ke negeri harbiy

tidak menafikan hak kepemilikan atas harta yang dimilikinya.

mazl"rab Syaf i menggunakan kata zindir kepada orang yang menampakkan keislarnan dan
menyemburryikan kekafiran secara mutlak.
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Kemurtadan Orang Zindiq

Abu Hatim as-Sijistani dan para ulama yang lain berpendapat bahwa

kalimat zindik berasal dari bahasa Persia yang telah diserap oleh bahasa Arab.

Kata ini berasal dari kata zindah karu yangblasa digunakan untuk menunjukkan

makna "selamanya".

Dalarn bahasa Arab, tidak ditemukan kata ata zindik. Kata yang ditemukan

hanya zindiqiy yang dinisbahkan kepada orang-orang yang banyak berkilah.

fika orang Arab ingin menyebutkan kata seorang zindik yang digunakan pada

rnasa sekarang, maka mereka menyebutnya dengan rnulhid (ateis) dan orang

yang mengklaim bahwa dunia ini abadi.

fauhari berpendapat bahwa kata zindik berasal dari kaum Tsanawiyah

(Kaurn yang meyakini dua Pencipta).

Ibnu Hajar berpendapat bahwa setelah ditelusuri dan diteliti, makra zindik
adalah seperti yang dikatakan oleh penulis al-Milal wa an-lJihal bahwa asal

zindik digunakan dalam makna pengikut Disorr, kernudian digunakan untuk
pengikut Mani, kemudian digunakan pengikut Mazdak.' Imam Nawawi berkata,

zindik adalah orang yang tidak memiliki agama. Dalam al-Musawwa disebutkan

secara ringkas, "Orang yang menyalahi agama yang lurus bila dia tidak rnengakui

agama lurus itu ataupun tidak menaati ajarannya, secara lahir ataupun batin,

maka dia dikatakan sebagai seorang kafir. Namun bila dia mengakui agama lurus

hanya dengan lisannya, sedangkan hatinya masih memilik kekafiran, dia adalah

seorang munafik. Namun jika dia mengakui ajaran yang lurus itu secara lahir

dan batin, tapi dia menafsirkan hal-hal yang diketahui secara umunl berbeda

dengan apa yang pernah dipahami para sahabat, tabi'in, dan umat Islam, rnaka

dia dikatakan sebagai seorang zindik. Sebagai contoh: fika seseorang mengakui

bahwa Al-Qur'an adalah benar, dia juga mengakui penjelasan Al-Qur'an adanya

surga dan neraka, tetapi, surga dan neraka menurut pandangannya adalah

refleksi kebahagiaan yang dihasilkan dari himpunan sifat terpuji, sedangkan

neraka yang disinggung di dalam Al-Qur'an adalah refleksi dari penyesalan yang

dihasilkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji atau baginya surga dan neraka tidak

rnemiliki bentuk nyata. Orang seperti ini dikatakan seorang zindik.

Rasulullah saw. bersabda mengenai orang zindik, "Merekalah orang-

orang yang Allah melararrgku uttuk rnemlteri perlindungan (mendekat) kepada

mereka."

' HR Darinri di dalam Sunan Darantl, kitab "as-Sa1,r" bab "an-Naltyu'an Qithli an-Nis6'i,"
Malik dalam Muwaththa',&Iallk, kitab "Qashru ash Shalati Ji as-Safari," bab "Jhmi'u ash-
Sft/d/,1' jilid I, hal: r7r. Ahmad di dalam Musnad Ahmad, jilid V hal: 432-433.
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Hadits ini berkenaan dengan orang-orang munafik, bukan orang-orang
zindik.

Sesungguhnya syariat menjatuhkan bunuh sebagai hukuman dan balasan

bagi orangyang murtad, dengan harapan dapat menjadi peringatan untukyang
lainnya serta sebagai pemisah dari agama lain yang diridhai dan diyakininya.
Seperti itu pula syariat menjatuhkan mati bagi orang yang zindik sebagai

peringatan bagi orang-orang yang akan berlaku zindik.

Adapun bentuk penafsiran terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran yang tidak
berseberangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. serta ijma kaum
Muslimin. Dan penafsiran yang berseberangan dengan penafsiran yang benar
dan sudah baku. Bagi orang yang melakukan penafsiran semacam ini, maka
dia dinyatakan sebagai zindik.

Bagi orangyang mengingkari adanya syafaat di hari kiamat, tidak meyakini
pertemuan dengan Allah swt. di hari kiamat, mengingkari adanya siksa kubur
dan pertanyaan Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir, mengingkari adanya
jembatan penghubung ke surga atau adanya perhitungan di hari kiamat,
baik dia berkata: Aku tidak mempercayai semua riwayat yang menjelaskan
semua hal tersebut, atau mengucapkan: Aku percaya dengan riwayat yang
menjelaskan semua hal tersebut tapi perlu adanya penafsiran. Setelah itu, dia
memberikan penafsiran yang tidak benar dan tidak pernah ada sebelumnya,
maka orang semacam ini disebut dengan zindik. Begitu halnya dengan orang
yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan termasuk ahli surga,

sementara ada beberapa riwayat yang shahih yang menjelaskan bahwa mereka
termasuk orang yang dijamin masuk surga. Atau orang yang mengatakan:
Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi memungkinkan
bagi kita untuk mengatakan kepada seseorang setelah beliau sebagai seorang

nabi. Makna nabi adalah seseorang yang di utus Allah swt. kepada makhluk-
Nya yang selalu menjalankan ketaatan dan maksum meskipun tetap melakukan
dosa sebagaimana yang ada pada umat sebelumnya. Orang-orang semacam ini
disebut dengan zindik.

Mayoritas ulama dari mazhab Syaf i dan Hanafi sepakat atas hukuman
mati bagi memiliki pemikiran semacam ini. Wallahu Allah swt.'lam.

Apakah Seorang Penyihir juga Dihukum Mati?

Para ulama sepakat bahwa sihir memiliki dampak tertentu. Dan bagi orang
yang mempercayainya, maka dia telah kafir. Perbedaan yang terjadi di antar
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ulama adalah apakah sihir merupakan sesuatu yang nyata atau hanya sebatas

khayalan belaka? Mereka juga berbeda pendapat, apakah orang yang melakukan

sihir termasuk orang kafir atau tidak kafir?

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berkata, bagi orang yang melakukan shihir

dan mempelajarinya, maka dia harus dibunuh jika dia tidak mau bertaubat.

Mazhab Syali'i dan Zhahiri berkata, jika orang yang melakukan sihir

adalah kafir, maka dia dihukumi murtad dan berhak mendapatkan hukuman

yang diperuntukkan bagi orang yang murtad, yaitu hukuman mati kecuali

jika bertaubat. Akan tetapi, jika dia tidak dihukumi sebagai orang kafir saat

melakukan penyihiran, maka hukuman mati tidakbisa diberlakukan untuknya

karena dia tidak kafir; dia hanya melakukan suatu kemaksitan dan dosa.

Secara umum, sihir merupakan perbuatan yang amat besar dosanya dan

bagi yang melakukannya, dia tidak bisa kenakan hukuman mati kecuali jika

dia meyakini atas diperbolehkannya melakukan sihir. Sebab, dengan meyakini

diperblehkannya sihir, berarti dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan

oleh Allah swt. Dengan demikian, dia termasuk orang yang murtad karena

pengakuannya bukan karena sihir yang dilakukannya.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,"lauhilah

tujuh hal yang merusak!" Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tujuh hal

yang merusak itu?"

Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa

y an g dih ar amkan All ah - ke c u ali d e n gan al a s an y ang dib e n arkan, m e m akan h a s il

riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari pertempuran, serta menuduh

perempuan-perempuan beriman yang meniaga kesucian dirinya dan lalai."

Ibnu Hazm berkata, setelah mendiskusikan mazhab yang mengatakan

bahwa sihir dapat mengantarkan pelakunya pada kekafiran sehingga dia

dikenakan hukuman bunuh, kemudian berkata, "Memang benar sihir bukanlah

sebuah kekafiran. fika tindakan itu tidak termasuk hal yang dapat mengafirkan

pelakunya, berarti orang yang melakukannya tidak berhak dikenakan hukuman

mati. Pernyataan ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw., "Tidaklah halal

darah (nyawa) seorang Muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara, yaitu

kafr setelah beriman, melakukan zina setelah menikah, dan membunuh orang

Iain tanpa hak."

Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, seorang penyihir bukanlah

orang kafir, bukan pula orang yang melakukan pembunuhan dan juga bukan

orang yang melakukan perzinaan setelah dia menikah, karenanya dia tidak bisa
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dikenakan hukuman mati. Di samping itu, tidak ada dasar yang menjelaskan

bahwa hukuman bagi penyihir adalah hukuman mati.

Lebih lanjut Ibnu Hazm berkata, haramnya darah seorang penyihir
merupakan hal yang benar serta tidak disertai dengan kebimbangan. Namun
mazhab Syi'ah berpendapat bahwa seorang penyihir dinyatakan murtad dan

status hukumnya sama dengan orang yang murtad.

Dukunl dan Peramal2

Abu l{anifah berpendapat bahwa orang yang seorang dukun dan peramal

berhak dikenai hukuman mati. Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya ini pada

riwayat Umar yang pernah berkata, "Bunuhlah para dukun dan peramal.",

Dalam riwayat lain dari Umar ra. disebutkan bahwa jika dukun dan peramal

bertaubat, maka mereka tidak dikenakan hukuman mati.

Para ulama dari mazha+b Hanali berpendapat bahwa jika dr"rkun dan

peramal meyakini bahwa setan dapat melakukan untuknya apa saja yang dia
dikehendaki, maka dia menjadi kafir. Tetapi, jika mereka meyakini bahwa setan-

setan tersebut tidak lebih hanyalah khayalan belaka, maka dia tidak dikatakan
seorang kalir.

' Maksudnya adalah seseorang yang bekerjasama dengan jin dan mendapatkan berita
darinya.

' Seseorang yang berbicara dengan prasangka. Dia juga mengatakan bahwa dirinya mampu
melihat sesuatu yang gaib.1 Rirvayat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Manshur, kttab "ath-Ylnldq," bab "Jdmi'u ath-
Thalaq," jilid II hal: eo-9 r . Baihaki. kitab "c/-Qnsrirraft," bab "Takfiru Sibir u'a Qlatlihi," dan
bab " Md Inh ft dzimmiyyina." dari kitab " al-Hudid," iilid V lll hal: I 36, z-17. Abdurrazzaq.
kitab " ol-Luqathah," bab " Qatlu as-Shhi;': " Ibnu Abu Syaibah, kitab " al-Hud^d," bab " Mh
Qdln f as-Shhir. " Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam
Shahih Bau Daud.lilid II hal: 58e.
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HIRABAH

Definisi Hirabah

Hirab ah jugadisebut perampokan di j ala n. Hirab qh adalah penentangan

kelompok bersenjata di negeri Islam untuk menimbulkan kekacauan,

menumpahkan darah, merampas harta, menodai kehormatan, dan

menghancurkan tanaman serta keturunan,'yang semua itu mengancam

eksistensi agama, akhlak, hukum, dan undang-undang. Berkaitan dengan

masalah ini, tidak ada perbedaan (siapa yang melakukannya), baik dari

kalangan kaum Muslimin, orang-orang kafir yang dilindungi (kafir

dzimmi), orang-orang kafir yang terikat perjanjian (kafir muahad),

maupun orang-orang ka{ir yang memerangi kaum Muslimin (harbi),

selama itu terjadi di negeri Islam dan selama permusuhan mereka

ditujukan kepada setiap orang yang dilindungi jiwanya sebelum hirsbah

dari kalangan kaum Muslimin dan orang-orang kafir yang dilindungi.

Di samping, bahwa lantaran hiroboh dapat dipastikan keluarnya satu

kelompok dari berbagai kelompokyang terhimpun, demikian pula lantaran

hirabah, seorang dapat dipastikan keluar dari komunitasnya. Seandainya

seseorang memiliki kekuasaan, kewenangan, kekuatan, dan kemampuan

yang dapat digunakannya untuk mengalahkan sekelompok orang untuk

menguasai jiwa, harta, dan kehormatan, maka orang itu disebut muharib

dan perampok jalanan. Terminologihirabah ini mencakup berbagai aksi,

seperti aksi pembunuhan, penculikan anak, pencuri yang beroperasi

di rumah-rumah dan bank-bank, penculik perempuan dan anak-anak

perempuan yang kemudian dijadikan sebagai pelacur, aksi pembunuhan

Yang dimaksud keturunan di sini adalah memotong pepohonan, merusak tanaman,
membunuh binatang dan hewan ternak.



terhadap para penegak hukum dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dan

mengganggu keamanan, serta aksi merusak tumbuhan, membunuh hewan
ternak dan binatang yang dijadikan sebagai kendaraan.

Hirabah diambil dari kataharb (perang), karena kelompokpenentang aturan
hukum ini dinyatakan sebagai pihak yang memerangi suatu komunitas di satu
sisi, dan di sisi lain mereka memerangi ajaran-ajaran agama Islam yang datang
untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan jamaah dengan menjaga hak-
hak mereka. Penentangan kelompok ini terhadap nilai-nilai tersebut merupakan
peperangan. Dari sinilah kata "hirabah" diambil.

Di samping karena penentangan mereka terhadap suatu komunitas dan
agamanya disebut hirabah, hal itu pula yang menyebabkan mereka disebut
perampok jalanan, karena orang-orang menahan diri untuk tidak keluar ke
jalan lantaran mereka keluar. Akibatnya, banyak orang yang tidak keluar
(dari rumahnya) karena khawatir darah mereka ditumpahkan, harta mereka
dirampas, kehormatan mereka dinodai, atau khawatir akan terhalangi oleh
hal-hal yang tidak mampu mereka hadapi. sebagian ulama fikih menyebut
kriminalitas semacam ini sebagai sariqah Kubra (pencurian tingkat tinggi).'

Hirabah merupakan Kejahatan yang Berat

Hirabah atau perampok jalanan termasuk kategori kejahatan berat. Maka
dari itu, Al-Qur'an menyebut orang-orang yang terlibat aktif dalam aksi
kejahatan ini dalam ungkapan yang sangat tegas. Al-Qur'an menyebut mereka
sebagai kelompokyang memerangi Allah swt. dan rasul-Nya serta menimbulkan
kerusakan di bumi, dan Allah memperberat hukuman bagi mereka yang tidak
diterapkan pada kejahatan lainnya. Allah swt. berfirman,

YA4 j\:]S;\r,6,f;,jic;;.$5;rjfii j;:,-Ceiii3t;t34
'3 ;.-66V ; *; i <."\"r;" J qtl 6 rj\drt 5 4r rJ'{i 5

@AF Jfiv;.ii e ;lt;?;iti c
"Sesungguhnyo pembalasan terhndap orqng-orang Vang memerangi Ailntt

dan rasul-Nyn dan mernbuat kerusakan di rnuku bumi, lnnyalsh mereks dibunult
stau disslib, atau dipotong tangan dqn kski mereka dengan bertintbol balik, atau

' Disebut demikian karena bahayanya menimpa_karlm Muslimin pada umumnya lantaran
jalan mereka tidak terhambat.dan tidak mereka lalui. Berbeda'densan pencurian biasa
yang.disebu.t sebagai sariqah sugh.ra (pencurian tingkat rendah), kare"na bahayanya hanya
menimpa pihak yang kecurian saja.
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dibuang dari negeri (tentpat kediamannya). Yang detnikion itu (sebagai) suatu

penghhman untuk mereka di dunin, dott di aklirot mereks rnendnpnt siksaan yang

besar." (Al-MA'idah [5] :33)

Rasulullah saw. mengumumkan bahwa siapa yang melakukan tindak

kejahatan semacam ini, maka dia tidak berhak menjadi bagian dari umat Islam.

Rasulullah saw. bersabda,

,t . .t:
L:" .J-:t9

"Siapa yang menglrndapi kami dengan nrcmbauo senjata, nutka din tidak

ternmsuk golonganknnil."I HR Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar.2

fika dia tidak memiliki kemuliaan dengan menjadi bagian dari umat Islam,

sementara dia masih hidup, maka setelah mati pun dia tidak mendapatkan

kemuliaan. Sebab, manusia akan meninggal dunia sesuai dengan kondisi mereka

ketika hidup, sebagaimana mereka dibangkitkan pun dalam kondisi saat mereka

meninggal dunia.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda'

ri"; 'k; ,tG1&L+i J;Vt1+*\L), .,Is- i r i
"sinpayangntenentnngketaatan tlnn nrcmbe'Jot dari iamanlrlarrtas ntati, mskn

kematiannyn adalah (kernatian) jaliliah."3 HR Muslim.

,-'djJl t ili ;; :;
Lv

' "Siapa yang menghadapi kami dengan membawa seniata." Maksudnya; membawa senjata

unt.ik mefrerang'i k"u- Musliminlanpa alasan yang benar. Rasulullah menyebut tindakan
membawa seniala sebagai indikasi penyerangan untuk melakukan pembunuhan karena
pembunuhan dilakuknidengan membarva senlata sebagaimana yang lazimleriadi. "Tidak

iermasuk polonpan kanrl." M"aksudnya; tidak tierada df ialan dan petunjuk kami. karena

ialan kami adaiah pembelaan bagi Muslim dan memerangi selainnya. bukan meneror,
menakut-nakuti, dan memerangi nya.

' HR Bukhari kitab 'hd-Divat,"b;b t'Qautullah Tahlh, "Wa Man A\thhd," (Al-Miidah Is]:
3z) iilid IX, hal. 5. Muslini kitab'hl-imdn,"bab"Qaul an-Nabiyy saw', "ManHamalaAlaind
as-Silhh falaisa Minni," I16r] jilid I, hal. s8.
Sabda beliau, "siapa yangmengharlapi kami dcngan membawa seniafa." Maksudnya; siapa yang

membawa seni.tn'dja-"tn.nihadaiti kaum Mu-slimin tanpa alasan yang benar dan tanpa dalih
apapun, namun dia tidak mlnghaialkannya, maka dia durhaka dan iidak dinyatakan kafir
ljntu.an tindakannya itu. Iika dia menghalilkan tindakannya itu. maka dia dinyatakan kafir.,

, Sabda beliau, "Menentant! ketaatan.".-Maksudnyar ketaaian kepada PenSuasa yang telah.

disepakati mandatnya di suatu wilayah. sabila beliau, "Dan membelot d.ari,jama,ah.".

Maisudnya; jamaah'yang menyepakati ketaatan. terhadap seorang pemimpin, berafiliasi
denganny'a, berhimpun iadanya,'dan dia melindungi mereka darf m,usuh mereka. Sabda

beliXu,"Kematian jahitiah." Maksudnyar kematian yang dinisbahkan pada kondisi kebodohan
(masa iahiliah). ini merupakan penyerupaan bagi lematian orang yang membelot dari

ir-uuli dengan orang yang mati balam kikafiran-dengan sisi kesamaannya adalah bahwa
masing-maslng tidak berada di bawah hukum seorang pemimpin.
HR Mustim l<ttab "al-Imdrah," bab "Wuinb Mulazamah lamdhh al-Muslimin 'inda Zhuhitr
al-Fitan wa fi KuIIi HdI, wa Taftrim al Khuruj 'ala.ath Thh)ah wa Mufdraqah al-lamhahi' [sl,
s+l iilidII, lial. VZo,r+lZ.Nasaikitab "Tahrimad-Dam,"bab'ht-TaghlizhfimanQdtalatahta
RAyah Ashiryah,'' l+ruliilid VII, hal. rz3. Ahmad dalam al-Musnad j1\id II, hal' 296' 3o6'
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Syarat-syarat Hirabah

Orang-orang yang dinyatakan terlibat dalam hirabah harus memenuhi
syarat-syarat tertentu agar hukuman bagi mereka yang telah ditetapkan dapat
dilaksanakan lantaran kejahatannya (melakukan hirabah, red) yang telah
dilakukannya. Syarat-syarat yang dirnaksud adalah:

7. Mukallaf.

2. Bersenjata.

3. fauh dari kawasan penduduk.

4. Melakukan perlawanan secara terang-terangan.

Para ulama likih belum sepakat terkait syarat-syarat ini, tapi mereka hanya
mengungkapkannya dalam beberapa pembicaraan yang akan kami paparkan
secara global sebagaimana berikut ini:

r. Syarat mukallaf. orang-orang yang dinyatakan terlibat dalam hirabah harus
memenuhi syarat berakal dan balig, karena keduanya merupakan syarat
bagi rnukallaf yang juga merupakan syarat terkait penerapan sanksi hukum.
Anak kecil dan orang gila masing-masing tidak dapat disebut muharib
meskipun keduanya terlibat dalam berbagai aktivitas hirabah,lantaran tidak
terpenuhinya syarat mukallaf pada masing-masing dari keduanya menurut
ketentuan syariat. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara
ulama fikih. Yang menjadi perbedaan di antara mereka berkenaan dengan
tindak hirabah adalah sejumlah anak-anak atau orang gila. Apakah sanksi
hukum tidak dapat diterapkan pada mereka yang terlibat dalam hirabah
lantaran gugurnya sanksi hukum dari sejumlah anak-anak atau orang gila?
Pengikut mazhab Hanafi mengatakan, iya, sanksi hukum gugur, karena jika
sanksi hukum gugur dari sebagian, maka gugurnya sanksi hukum ini juga
berlaku bagi semuanya, dengan pertimbangan bahwa mereka semua saling
memiliki keterlibatan dalam tanggung jawab. lika sanksi hukum terkait
hirabah gugur, maka yang dipertimbangkan adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan dengan kategori sebagai kejahatan biasa dan ketentuan hukuman
diterapkan pada kejahatan-kejahatan ini. lika kejahatan tersebut berupa
pembunuhan, maka perkaranya dikembalikan kepada wali pihak korban.
Dia boleh memaafkan dan boleh menuntut hukuman qishash. Demikian
pula yang diterapkan terkait kejahatan-kejahatan yang lain.

Sedangkan yang dapat disimpulkan dari mazhab Maliki, mazhab Zhahiri,
dan mazhab lainnya, bahwasanya jika sanksi hukum hirabah gugur dari
kalangan anak-anak dan orang gila, maka sanksi hukum ini tidak gugur
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dari selain mereka yang terlibat dalam kejahatan dan permusuhan, karena

sanksi hukum ini adalah hakAllah swt. dan dalam penerapan hak ini tidak

terkait dengan pertimbangan terhadap individu-individu. Dalam hal ini,

tidak ada syarat laki-laki tidak pula status merdeka, karena status budak

dan wanita tidak berpengaruh terhadap kejahatan hirabeh. Sebab, wanita'

dan budak bisa memiliki kekuatan sebagaimana yang dimiliki kalangan

lainnya terkait penyusunan strategi, penggunaan senjata, dan keterlibatan

dalam penentangan serta pembelotan' Dengan demikian, hukum-hukum

yang berkaitan dengan hirabah jtgaditerapkan terhadap wanita dan budak

sebagaimana diterapkan terhadap kalangan lainnya.

Syarat membawa senjata. Untuk dinyatakan sebagai kelompok muharib

harus memenuhi syarat bahwa mereka membawa senjata, karena kekuatan

mereka yang sengaja mereka andalkan untuk melakukan permusuhan

tidak terlepas dari kekuatan senjata. |ika mereka tidak membawa senjata,

maka mereka tidak dapat disebut sebagai muharib, karena mereka tidak

mampu menolak orang yang hendak menemui mereka. jika bersenjatakan

kerikil dan batu, apakah mereka dapat dikategorikan sebagai muharib?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Syaf i,

Malik, penganut mazhab Hambali, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan Ibnu Hazm

mengatakan, mereka dikategorikan sebagai muharib, karena tidak ada

ketentuan yang menetapkan terkait jenis tidak pula jumlah senjata. Yang

menjadi acuan penetapan dalam hal ini adalah perampokan di jalan. Abu

Hanifah mengatakan, mereka tidak dapat dinyatakan sebagai muharib.

syarat keberadaan di wilayah pelosok dan jauh dari pemukiman penduduk.

sebagian ulama fi kih mensyaratkan bahwa aktivi tas hirab ah harus dilakukan

di daerah pelosok. fika mereka melakukannya di wilayah perkampungan

penduduk, maka mereka tidak dapat disebut sebagai muharib, karena

ketentuan yang harus diterapkan disebut sanksi hukum bagi para perampok

jalanan, dan perampokan dijalan hanya dapat dilakukan di daerah pelosok,

sedangkan di daerah kota pada umumnya dapat ditangani dengan segera

sehingga kekuatan pihak yang melakukan penentangan pun sirna, dan

lantaran ini mereka dikategorikan sebagai kawanan pencopet, sedangkan

pencopet tidak dapat disebut sebagai perampok, dan tidak ada batas

nb, I{.rf.h b"rpendapat adanya syarat laki-laki terkait kejahatan ltirabah dengan alasan

adanya kelembutah hati pada diri wanita dan kelemahan fisik mereka, serta bahwa mereka tidak
termisuk kalangan yang tidak selayaknya terlibat dalam peperangan. Ini adalah riwayat yang

disampaikan seiara'tekitual. Thahawi meriwayatkan darinya bahwa ini bukan sebagai syarat,

dan bihwasanya kaum wanita dan pria sama kedudukannya terkait kejahatan hirabah.

3.

324 - Fikih Sunnah IV



sanksi hukum terkait tindak kejahatan berupa pencopetan. Ini adalah

pendapat Abu Hanifah, Tsauri, Ishak, dan mayoritas ulama fikih Syi'ah,

juga merupakan pendapat Khirqi, seorang penganut mazhab Hambali,

dan ditegaskannya dalam al-Wajiz.

Kalangan lain berpendapat bahwa ketentuan hukum terkait keberadaan

mereka di daerah pelosok dan kota sama, karena keumuman makna ayat

mencakup setiap muharib, dan karena di kota lebih besar bahayanya,

maka di kota lebih layak bagi mereka untuk disebut sebagai muharib.

Sindikat-sindikat yang bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan

berupa perampasan, perampokan, dan pembunuhan juga termasuk dalam

kategori kelompok zuharib.Ini adalah pandangan Syaf i, penganut mazhab

Hambali, dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga disetujui oleh Auza'i, Laits,

penganut mazhab Maliki, dan penganut mazhab Zhahiri. Tampaknya

perbedaan pendapat ini mengacu pada pertimbangan adanya perbedaan

kota. Pihak yang menetapkan syarat daerah pelosok mempertimbangkan

keadaan secara umum, atau mempertimbangkan keadaan pada masanya

yang pada saat itu tidak ada aktivitas hirabah yang terjadi di kotanya.

Sebaliknya dengan pihak yang tidak mensyaratkan keberadaan di daerah

pelosok. Maka dari itu Syaf i mengatakan, jika penguasa lemah, dan pada

umumnya hirabah terjadi di kota, maka para pelakunya disebut kelompok

muharib. Sedangkan jika tidak demikian kondisinya, maka tindakan mereka

hanyalah sebagai maneuver kejahatan biasa terhadap penguasa.

4. Syarat terang-terangan. Di antara syarat-syarathirabah adalah dilakukan secara

terang-terangan. Yaitu, mereka mengambil harta secara terang-terangan. Jika

mereka mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, maka mereka disebut

sebagai kawanan pencuri. Jika mereka mengambilnya dengan cepat lantas

melarikan diri, maka mereka adalah perampas yang tidak dapat dikenai sanksi

hukum hirabah. Demikian pula jika yang keluar satu atau dua orang untuk

menyerang kafilah terakhir, lantas mereka mampu merampas sesuatu dari

kafilah tersebut, Iantaran kalilah tersebut tidak dapat kekuatan dan pertahanan

diri yang memadai, jika mereka menyerang jumlah kafilah yang sedikit lantas

memaksa kafilah tersebut, maka mereka disebut sebagai perampok jalanan.

Ini adalah pandangan penganut mazhab Hanafi, penganut mazhab Syaf i, dan

penganut mazhab Hambali. Sedangkan penganut mazhab Maliki dan mazhab

Zhahiri tidak menyetujui pendapat ini. Ibnu Arabi al-Maliky mengatakan,

pendapat yang kami pilih adalah bahwa kejahatan hirabah berlaku secara

umum baik di kota maupun di daerah pelosok, meskipun sebagian daerah
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lebih sepi dari pada daerah lain, tapi sebutanhirabah mencakup semuanya dan

makna hirabah terdapat pada semuanya. Seandainya seseorang melakukan

penentangan dengan menggunakan tongkat di daerah perkotaan, maka

hukuman matibaginya dengan menggunakan pedang, dan sanksihukumnya

lebih berat dari itu bukan yang teringan, sebab tindakannya merupakan

perampasan dalam konspirasi jahat, dan perbuatan dalam konspirasi jahat

lebih buruk dari pada perbuatan secara terang-terangan. Maka dari itu,

opsi pemberian maaf dapat diberikan terkait pembunuhan yang dilakukan

secara terang-terangan, dengan demikian ketentuan yang diberlakukan

adalah qishash. Sedangkan terkait pembunuhan dalam konspirasi jahat tidak

diberi opsi pemberian maaf, sebab ia merupakan kejahatan hirabah. Dengan

demikian, penyelesaian hukum terkait tindak perampokan di jalan adalah

hukuman mati.

Ibnu Arabi al-Maliky mengatakan, aku telah mengalami hal ini saat masih

menjabat sebagai hakim. Saat itu perkara orang-orang yang melakukan

tindak kejahatan hirabahdiajukan kepadaku, namun mereka melakukannya

tidak dengan kekerasan. Mereka menculik seorang wanita di antara

mereka setelah mengambil paksa dari suaminya dan kaum Muslimin yang

menyertainya. Lalu mereka membawa wanita itu ke tempat tersembunyi.

Aku pun menanyakan hal ini kepada para mufti yang lantaran mereka aku

pernah mendapatkan ujian dari Allah. Para mufti itu menjawab, mereka

bukan kelompok yang melakukan kejahatan hirabah, karena hirabah

hanya berkaitan dengan harta dan tidak berkaitan dengan kejahatan

seksual. Aku pun berkata kepada mereka; sesungguhnya kita milik Allah

dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya! Tidakkah kalian tahu

bahwa hirabah terkait masalah seksual lebih keji dari pada hirabah yang

berkaitan dengan harta. Sesungguhnya orang-orang rela kehilangan harta

yang dirampas di hadapan mereka, namun mereka tidak rela bila seseorang

diperangi untuk mendapatkan istri dan anak perempuannya? Seandainya

ada hukuman di atas yang telah ditetapkan oleh Allah, niscaya hukuman

itu diperuntukkan bagi orang yang merenggut kehormatan. Cukup bagi

kalian berteman dengan orang-orang bodoh, khususnya dalam hal fatwa

dan putusan pengadilan.

Qurthubi mengatakan, orang yang melakukan konspirasi jahat seperti

muharib. Yaitu, dia membuat tipu daya untuk membunuh seseorang dengan

maksud mengambil hartanya, meskipun dia tidak menyandang senjata,

tetapi diabisa menemui sasarannya di rumahnya, atau menyertainya dalam
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suatu perjalanan, lantas memberinya makanan beracun hingga membuat
korbannya tewas. Dengan demikian, hukuman mati yang dijatuhkan
kepadanya sebagai sanksi hukum bukan sebagai qishash. Pendapat Ibnu
Hazm tidak jauh dari pendapat ini, yaitu dia mengatakan, sebenarnya

muharib adalah orang yang sewenang-wenang, meneror orang-orang yang

melintas di jalan, dan membuat kerusakan di berbagai jalan di muka bumi,
baik dengan menggunakan senjata maupun tanpa menggunakan senjata

sama sekali, baik dilakukan pada malam hari maupun pada siang hari, di
kota maupun di daerah pedalaman, di istana penguasa maupun di masjid,

tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik itu dilakukannya dengan pasukan

tentara maupun tanpa pasukan tentara, baik mereka memisahkan diri di
daerah pelosok maupun berada di antara pemukiman penduduk, sebagai

warga di rumah-rumah mereka maupun penduduk di benteng, sama

saja, penduduk kota besar maupun kota yang tidak besar, sama saja, baik
sedikit maupun banyak. Setiap orang yang menyerang pelintas jalan dan

menakut-nakuti mereka dengan pembunuhan jiwa, pengambilan harta,

melukainya, atau merenggut kehormatan, maka dia adalah orang yang
melakukan kejahatan hirebah terhadap satu pelintas jalan dan para pelintas
jalan, baik mereka banyak maupun sedikit.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pandangan Ibnu Hazm adalah pandangan

yang paling luas terkait kej ahatanhirabah. Demikian pula dengan pandangan

penganut mazhab Maliki, karena setiap orangyang menakut-nakuti pelintas
jalan dari arah manapun dan dalam bentuk apapun, maka dia dinyatakan
sebagai pelaku kejahatan hirabeh dan layak mendapatkan hukuman terkait
kejahatan hirabah.

Hukuman Terkait Kejahatan Hirabah

Allah swt. menurunkan firman-Nya terkait kejahatan hirabah,

YA4 jr{SJ(,\a,-F.}, jicb";11;r;rt6i'b;:,,Ca1tii3;;(,y

?s ;+ -i6V;Vl i <.r\"rrii * ; r44.j S + #'# 5
";*V S S* u-\;u c tii y@ fu; 3G e;.i i c AstVlri c

(@ 3;,'i;t6i€ir;r;,6
"Sesungguhnyn pembnlasan terlmdap orong-orang yang memerangi Allalt

dan Rasul-Nya dan mentbuat kerusskan di mukn buni, hanyalsh merekn dibunuh
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stttu disalib, ntnu dipotong tangan dan koki rnereks dengan bertimbol halik, atau

dibuang dari negeri (tenryat ketlianmnnyn). Yang demikiqn itu (sebagai) suatu

penghinaan untuk mereka di dunia, dsn di oklirat mereka rnendapat siksaan

yang besar, kecuali ornng-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu

dapat menguasai (menangkap) ntereka; nnka ketahuilalr bnlruasonyn Allah Maha

Pengampun lagi Malu Penyayang." (Al-Ma'idah [5]: 33-34)

Ayat ini turun terkait orang yang membelot dari kaum Muslimin lantas

merampok di jalan dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi, berdasarkan

firman Allah swt., "Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum

kamu dapat menguasai (menangkap) mereka."

Para ulama sepakat bahwa jika orang-orang musyrik berada dalam kuasa

kaum Muslimin lantas mereka masuk Islam, maka Islam melindungi darah

dan harta mereka. fika mereka telah melakukan berbagai kemaksiatan sebelum

masuk Islam, maka mereka tidak layak mendapat hukuman,

,5.';; rifr. ;,5 3t" i \1 -I 13r\At" bLf;:,1'4'*- ;$- S;

f^, 6);.ji!iJ.
"Kotakanlah kepnda orang-orang yang kafir itu, "likn merekn berlrcnti (dari

kekafiran), niscnya AIIah akan mengampuni mereks terkait doso-dosa mereka ynng

sudahlalu; dnn jikamerekakembalilagi, sesungguhnya akanberlaku (kepadamereka)

sunnah (ketetapan Allah terlndap) orang-ornng dnhulu. " (Al-AnfAl [8]: 38)

Dengan demikian, ayat tersebut turun berkaitan dengan kaum Muslimin.

Kalimat, "Orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya," maksudnya

adalah, mereka memerangi kaum Muslimin dengan menimbulkan kekacauan,

keributan, ketakutan, dan keresahan, serta memerangi Islam dengan membelot

dari ajaran-ajarannya, serta menentang terhadapnya. Dengan demikian,

pengaitan perang kepada Allah dan rasul-Nya sebagai sinyalemen bahwa

memerangi kaum Muslimin seperti halnya memerangi Allah swt. dan rasul-

Nya, sebagaimana firman Allah swt., "Mereka hendak menipu Allah dan orang-

orangyangberiman." (Al-Baqarah Iz]:9) Dengan demikian, peperangan di sini

tidak mengandung arti yang sebenarnya. Qurthubi mengatakan, "Memerangi

Allah dan rasul-Nya," perang di sini sebagai bentuk kias dan tidak bermakna

hakiki. Sebab, Allah swt. tidak dapat diperangi dan tidak dapat dikalahkan

karena sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki-Nya, serta lantaran kesucian-

Nya dari berbagai lawan dan sekutu. Makna yang sebenarnya adalah mereka

memerangi orang-orang yang taat kepada Allah. Allah mengungkapkan dengan
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diri-Nya yang rnulia untuk menggantikan orang-orang yang taat kepada-

Nya, untuk mengungkapkan betapa besar penderitaan orang-orang yang taat

kepada Allah. Sebagaimana Allah mengungkapkan dengan diri-Nya sebagai

ganti pengungkapan orarlg-orang miskin dan kaum lemah dalam firman Allah

sv,rt., "Siapakah yang mau menrberi pinjaman kepada Allah, pinjarnan yang baik

(menaftahkan hartanya di jalan Allah)." (Al-Baqarah [zl: za5)

Ayat ini sebagai dorongan agar ada kepedulian terhadap mereka. /uga

sebagaimana yang diungkapkan-Nya dalam Sunnah yang shahih ,'Aku meminta

makanan kepadamu, natnun kamu tidak memberi-Ku makanan."'

Sebab Turunnya Ayat lni

Terkait sebab turunnya ayat ini, mayoritas ulama mengatakan, kaum

Aranilyin datang ke Madinah lantas masuk Islam, namun kemudian mereka

terkena penyakit'dan tubuh mereka mengalami gangguan kesehatan. Rasulullah

saw. pun menyuruh mereka agar pergi ke tempat unta-unta sedekah. Setelah

mereka keluar, beliau menyuruh diambilkan unta perahan untuk diperah

susunya dan diberikan kepada mereka. Mereka pun bergegas. Begitu telah sehat

kembali, mereka membunuh penggembala dan mereka pun murtad dari agama

Islam serta menggiring unta-unta sedekah itu. Rasulullah saw. segera mengirim

pasukan untuk menyusul mereka. Belum sampai tengah hari, mereka sudah

ditangkap darr dibawa kembali. Beliau pun memerintahkan agar ketentuan

hukum diterapkan terhadap mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong serta

mata mereka dicungkil.3 Mereka ditinggal di Harrahu tanpa diberi minum
walaupun mereka meminta minum sampai meninggal dunia.'

Abu Qilabah berkata, mereka adalah kaum yang melakukan pencurian dan

-T"kh.tj"y" t.t"h disebutkan.
' Mereka terkena penyakit dan gangguan kesehatan lantaran iklim Madinah tidak cocok

bagi mereka.r Tindakan itu diterapkan kepada mereka karena mereka telah melakukan hal vang sama
terhadap penggembala, maka itu sebagai ketentuan qishash. "Dan balasan nntu kejahatan
adalah kejahatatl yLtng serupa." (Asy-Syfiri [+z]: +o)

' Harrah adalah daerah bebatuan l ang berwarna hitam yang terletak di luar Madinah.

' HR Bukharikit^b'hz-Zakhh,"bab "Istiinkl lbil ash-Shadoqah va Albanihi li Abnh' as-Sabtl,"
jilid II, hal. r6o, dan k\tab 'hl-Hudid,"bab "Lam Yusqa ctl-Nlurtaddin al- Muhdribttn hatth
MitA," danbab "Saml an-Nabiyy saw. A'yun al-Mufoaribin," j\lid VIII, hal zoz. Muslim kitab
'al-Qisdmah," bab "Hukm al-Muh|ribin al-Murtaddin," [9] filid III, hal r296. Abu Daud
kitab "al-MolAfoim,"bab "Md ld'a fi al-Muhdrabah," [4j6+, +l6sl iilid IV hal 53r, 535. Nasai
kiLab "Tahim ad-Dam," bab "Ta'wil Qaulihi Tahlh, "Innamh lazh'ulladzina Yuhdribinallitha
wa Rasilahu." (Al-Mfidah [s], :l) [aoza] illid VII, hal 93, 94. Tirmidzi kitab 'Abwhb
ath-Thahhrah,"bab "Fi Baul ma Yu'kal Lalimuhul'lzz) lilid I, hal. ro6, ro7. Tirmidzi
mengatakan, ini hadits hasnn shahih-. lbnu Majah semakna dengan ini kitab 'hl-Hudfid,"
bab "Mart flarabt u'a Sah f al-Ardh Faskdan," Izsz8] jilid II, hal. 86r.
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dibunuh, mereka telah kalir setelah beriman, dan mereka memerangi Allah
dan rasul-Nya, maka Allah swt. menurunkan, "sesungguhnya pembalasan bagi

orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya..." (Al-Mdidah It]: ::)

Hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam Ayat yang Mulia

Hukuman yang ditetapkan ayat ini bagi orang-orang yang memerangi Allah
dan rasul-Nya serta berusaha membuat kerusakan di muka bumi adalah satu

dari empat bentuk hukuman, yaitu: Hukuman mati, disalib, tangan dan kaki
dipotong secara bertimbal balik atau dibuang dari daerahnya (diasingkan).

Hukuman-hukuman ini diungkap dalam ayat dengan pengaitan mengguna-

kan kata bantu 'htau." Sebagian ulama mengatakan, pengaitan dengan kata
bantu "atau" fungsinya sebagai pemberian pilihan. Ini berarti bahwa penguasa

boleh memilih salah satu hukuman di antara hukuman-hukuman yang telah

disebutkan yang menurutnya mengandung kemaslahatan, tanpa memandang

kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang terlibat dalam kejahatan

hirebah.

Mayoritas ulama mengatakan, kata bantu "atau" di sini fungsinya untuk
mengungkapkan macam-macam hukuman, bukan pemberian pilihan. Konse-

kuensinyi, hukuman bermacam-macam disesuaikan dengan jenis kejahatan, dan

bahwasanya hukuman-hukuman ini diterapkan berdasarkan urutan kejahatan

bukan berdasarkan pilihan.

Hujjah kalangan yang mengatakan bahwa "atau" berfungsi sebagai pem-

berian pilihan; kelompok pertama mengatakan bahwa ini sesuai dengan makna

yang dimaksud secara bahasa dan selaras dengan bentuk ungkapan ayat, dan da-

lam Sunnah tidak ada ketentuan yang mengalihkan indikasi makna ini. Dengan

demikian, setiap orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta berusaha

membuat kerusakan di bumi, maka hukumannya adalah bisa berupa hukuman
mati, atau disalib, atau dipotong, atau dibuang dari daerahnya, sesuai kemaslahatan

yang dipandang tepat oleh penguasa terkait pelaksanaan salah satu dari hukuman-

hukuman ini, baik mereka membunuh maupun tidak membunuh, baik mereka

mengambil harta maupun tidak mengambil, baik mereka melakukan satu

kejahatan maupun lebih. Dalam ayat ini tidak ada indikasi dalil yang menyatakan

bahwa penguasa boleh menghimpun lebih dari satu hukuman atau meninggalkan

para pelaku kejahatan hirabah tanpa hukuman.

Qurthubi mengatakan, Abu Tsaur mengatakan bahwa penguasa boleh
memilih berdasarkan makna tekstual ayat. Demikian pula menurut pendapat
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Imam Malik. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas serta pendapat Said

bin Musaryab, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Dhahhak, dan Nakha'i. Mereka

semua mengatakan, penguasa boleh memilih terkait putusan hukum bagi orang-

orang yang terlibat dalam kejahatan hirabah. Penguasa boleh memutuskan

hukuman bagi mereka dengan ketentuan-ketentuan hukuman manapun yang

telah ditetapkan oleh Allah swt. berupa hukuman mati, penyaliban, pemotongan,

atau pembuangan sesuai makna tekstual ayat.

ibnu Abbas mengatakan, dalam AI-Qur'an tidak ada "atau" melainkan
pihak terkait boleh memilih. Ini adalah pendapat yang lebih berkaitan dengan

makna tekstual ayat. Ibnu Katsir mengatakan, makna tekstual "atau" adalah

berfungsi untuk memberi pilihan, sebagaimana dalam ayat-ayat yang serupa

dengannya dalam Al-Qur'an. Seperti lirman Allah swt. terkait sanksi bagi pelaku

perburuan saat sedang ihram,

)6"i;K i )Kii * Vr "t- ; ; v1 .*&4At i $, ( rr"{6
il\-.d

"Msks Llendanya inhh menggonti duLgrtrt binatnng ternak scitrtbnng dengan

hurttan yurg tlibutrulrnya, ttrctrtLrtLt putusan tlun ornng qntg ilil di ontnro kmnu

sebngai lrcwen (sembelilnn) yang dihnzun snntpni kc Ktt'Itnlt ntnu (tlendanya)

nernhayar kafarat dengart rnentberi rnsknn orong-orvtg rniskit'r tttnu berptLasa

seimbnng dengan maksnrnr tyarrg dikeluarkan itu." (Al-Ma'idah [5]: 95)

Dan seperti firman Allah swt. terkait kafarat fid1.ah,

\ E tA -e ..,. ..i ,/ -rl ,,-r i< . t.i ,i,z 7 )/ .,./.a
' S' . . . +j j \ *'-r-' 3\ tV i4 "t'. y\j ;t,S't, *\ Q f & tVu*

"lika ada di antnra kamu tlnng snkit atnu nda ganggtton di kepnlnntla (lalu

ia bercukur), nrakn utnjiblah baginya nrettbnyor fidllol, ynitu; berpuasa atLtu

bersedekah atau berkurban." Al-Baqarah [2]: 196)

Dan seperti firman-Nya terkait kafarat sumpah,

,rA\ br.u o o-- -'*@'*., );"; i6:i',K"*d;'i:'c V"J a'6'a ;fri6y
"Mentberi makon sepuluh orang miskin, yaitu dsri nmkanan yang biasa

kanu berikan kepada keluargamu, ntsu memberi pakoian kepndn mereka, atau

memerdekakan seorang budak." (Al-Ma'idah [5]: 89]

Kata "atau" dalam semua ayat ini berfungsi untuk memberi pilihan.
Demikian pula hendaknya makna "atau" dalam ayat tersebut.
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Hujj ahkalangan yang mengatakan bahwa "atau" berfungsi untuk menyatakan

macam-macam ketentuan. Adapun kelompok ke duaberhujj a/r dengan dalil yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sosokyang paling tahu tentang bahasa Arab dan

paling mengerti tentang Al-Qur'an. Bukunya, al-Musnad, Syaf i'ra. meriwayatkan

darinya bahwa dia berkata, "|ika mereka membunuh dan mengambil harta, maka

mereka disalib. lika mereka membunuh namun tidak mengambil harta, maka

mereka dihukurn mati dan tidak disalib. |ika mereka mengambil harta namun

tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara timbal balik.

fika mereka membuat teror di jalan namun tidak mengambil harta, maka mereka

dibuang dari negeri tersebut (diasingkan, red)i'

Ibnu Katsir mengafakan, penjelasan ini diperkuat dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu farir dalam tafsirnya -jika sanadnya shahih- dia

mengatakan, AIi bin Sahl menyampaikan kepada kami, Walid bin Muslim

menyampaikan kepada kami, dari Ibnu Lahiah dari Yazid bin Habib bahwa

Abdul Malikbin Marwan menulis surat kepada Anas bin Malikberisi pertanyaan

tentang ayat ini. Anas bin Malik pun menyampaikan kepadanya bahwa ayat

ini turun terkait kaum Araniyyin tersebut, mereka berasal dari Bajilah.' Anas

mengatakan, mereka murtad dari agama Islam, membunuh penggembala unta-

unta sedekah, menggiring unta-unta itu untuk dikuasai, membuat ketakutan

di jalan, dan memperkosa perempuan. Anas mengatakan, Ialu Rasulullah saw.

bertanya kepada Jibril tentang putusan hukum terkait orang yang melakukan

kejahatan hirabah? fibril berkata, "Siapa yang mencuri harta dan menimbulkan

ketakutan di jalan, maka potonglah tangannya lantaran pencuriannya, dan

kakinya dikarenakan tindakannya yang membuat ketakutan di jalan. Dan siapa

yang membunuh, maka bunuhlah dia. Dan siapa yang membunuh serta membuat

ketakutan di jalan dan melakukan pemerkosaan, maka saliblah dial':

Mereka mengatakan, yang menjadi penguat adalah bahwa dalam ayat

memiliki makna untuk menjelaskan hukuman-hukuman bukan untuk memberi

pilihan adalah bahwasanya Allah swt. menetapkan tingkatan-tingkatan terkait

kerusakan yang ditimbulkan ini, karena tingkat kerusakan yang mereka

timbulkan berbeda-beda. Ada yang berupa pembunuhan' ada yang berupa

perampasan, ada yang berupa perampokan, ada yang berupa pemerkosaan, dan

- lhusnafuySyaf'4, kitab 'hl Qath'u fi as-Sariqah," dalam banyak bab, hal' 336. Albani
mengatakan dalam lrwa' al'Chalil; leinah sekali' jilid VIII' hal. 92.' Baiilah adalah namit suku., Uidits dhaif. Walid bin Muslim adalah pelaku tadlis (menyamarkan sanad hadits). dan

melakukan ananah (rnenyamarkat-r sumbe. riwayat). Sementara.Ibnu.Lahiah memiliki
kelemahan dalam periwayat,rn. Di samping itu Yazid bin Abu Habib tidak rnendengar dari
Anas bin Malik. Lihat Tafsir atlt Thabary jilid X' hal. z5o, 267 '
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ada pula yang berupa pembinasaan tanaman serta keturunan. Di antara para

perampok jalanan pun ada yang melakukar, dua tindak kejahatan sekaligus atau

bahkan lebih, rnaka penguasa tidak dapat menentrtkan pilihart sendiri terkait

hukurnan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan di

antara rnereka, tapi penguasa harus menjatuhkan hukuman kepada masing-

masing dari mereka sesuai dengan kadar kejahatannya dan tingkat kerr.tsakan

yang ditinibulkannya. Inilah keputusan yang adil, "Dan balasan suatu kejahatan

adalsh kejahotan yang serupa." (Asy-Syfrrd l4zl: 4o)

Inilah pandangan Syaf i dan Ahmad dalarn riwayat yang paling shahih

darinya. Sedangkan pendapat Abu Hanifah lebih menekankan penjelasan

terkait pendapat tersebut. Dalam sI-Baditi','Kasani mendialogkan secara ilmiah

pendapat kalangan yang mengatakan bahrva kata "atau" berfungsi sebagai

pemberian pilihan. Kasani mengatakan, pemberian pilihan yang berkaitan

dengan hukurn-hukum yang berbeda dari segi bentuk dengan kata bantu yang

berfungsi sebagai pemberian pilihan, hanya berlaku secara tekstual saja jika

sebab yang rnewajibkar"rnya satu. Sebagain-rana yang terkait kafarat sumpah dan

kafarat yang harus dibayar terkait pelarrggaran perburuan. Sedangkan jika sebab

yang mewajibkan berbeda-beda, rnaka kaitannya lebih pada penjelasan hukum

bagi masing-masing secara tersendiri. Sebagaimana dalarn firman Allah swt.,

"Kami berkata, "Hni Dzulqnrrurin, knrnu bolelt rtentliksn ntnu boleh berbunt

keh nikn tr tu rl w tl n yt t n e r ek a. " (Al-Kahfi [18] : 86)

Katar "atau" dalarn ayat ini tidak berfungsi untuk memberi pilihan antara

dua hal tersebut, tapi untuk menjelaskan hukum bagi masing-masing secara

tersendiri karena perbedaan sebab yang mewajibkan. Penafsirannya sebagaimana

berikut, kamu boleh menyiksa orangyangzalirn, atau berbuat kebaikan terhadap

orang yang beriman serta melakukan amal kebajikan. Kamu dapat mencermati

hal ini dalam firman Allah swt.,

.vtJt " o(lr,'y'' K\,^ |i'iQ. t , JL';;i ,'"3 u S;S * ;6 iG

"Dzultlnnnin lterkatL "AdnTtun orang yang nniaya, makn kani kelak

nkarr mengazahnyn, kenrudian din dikenfualiknn keTtada Tuhnnnya, lalu Tuhan

mengnzahnya deugnn azab ynng tiada tararrya. Adaputt 0rang-orang yangberinan

Lihat jilid VII, hal. e.
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dan ntelakuknn smal kebaiikan, mnka haginqa pahala yang terbaik sebagai balasan,

dan ckan kami titahkctn kepndanqa (perintnt) yang ntudah dnri perintah-perintah

kuni." (Al-Kahfi [18]: 87-88)

Perampokan di jalan itu sendiri bermacam-macam walaupun pada dasarnya

sama. perampokan di jalan bisa hanya dengan mengambil harta, bisa jadi

berupa pembunuhan tanpa kejahatan yang lain, bisa jadi dengan mengambil

harta sekaligus melakukan pembunuhan, dan bisa jadi dengan menimbulkan

ketakutan tanpa kejahatan yang lain. Dengan demikian, sebab yang mewajibkan

menjadi berbeda-beda sehingga tidak dapat ditentukan berdasarkan pilihan'

tapi berdasarkan penjelasan hukum bagi masing-masing jenis kejahatan. fika

kemungkinan mengandung satu kejahatan sekaligus mengandung kejahatan

lain yang telah disebutkan, maka adanya kemungkinan seperti ini tidak dapat

dijadikan hujjah.|ika tidak memungkinkan untuk memaknai ayat yang mulia

pada makna tekstual sebagai pemberian pilihan terkait pelaku kejahatan

hirabahsecara mutlak, maka dapat dimaknai sesuai dengan urutan. Sementara,

terkait setiap hukum yang tersebut disesuaikan secara implisit dengan jenis-

jenis perampokan di jalan. seakan-akan Allah swt. berfirman, "sesungguhnya

pembalasan terhaelap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan

membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh." jika mereka

membunuh, atau disalib jika mereka mengambil harta dan membunuh, atau

tangan dan kaki mereka dipotong secara timbal balik jika mereka hanya

mengambil harta saja, atau dibuang dari negeri mereka jika mereka menimbulkan

ketakutan. Demikianlah yang disebutkan oleh fibril kepada Rasulullah saw.

terkait Abu Barzah al-Aslamy dengan sahabat-sahabatnya yang melakukan

perampokan di jalan terhadap orang-orang yang datang untuk memeluk agama

Islam. fibril mengatakan, "Yang membunuh mesti dibunuh, yang mengambil

harta namun tidak membunuh hendaknya dipotong tangan dan kakinya secara

bertimbal balik, yang membunuh dan mengambil harta hendaknya disalib'

dan yang datang sebagai Muslim, maka Islam menghapus kemusyrikan yang

terjadi sebelumnyai"

pemaparan terkait pendapat kalangan yang mengatakan kaitannya dengan

keberagaman hukuman jika kejahatannya berbeda-beda. Kami mengatakan,

mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hukuman bermacam-macam sesuai

dengan jenis kejahatan, yaitu terbagi dalam beberapa kriteria sebagaimana

berikut:

Syarkh Alb*;engatakan' saya tidak menemukannya pada.Abu pa1a, tjdlk pulS,ynftg

ii;;;. iliirl;iF;; tidak iiseburkan dalam ad-Duir al-Mantsir tidak pula dibuku
lainnya. trwa' al-Gh'aliljilid VIll' hal. 94.
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1. Tindak kejahatan hirabah hanya dilakukan untuk menimbulkan ketakutan

pada orang-orang yang melintas di jalan, dan para pelaku kejahatan hirabah

tidak melakukan apapun di luar tujuan itu. Hukuman bagi mereka adalah

dibuang dari negeri di mana dia tinggal. Pembuangan dari negeri tersebut

maksudnya adalah bahwa para pelaku kejahatan hirabah itu dikeluarkan
dari negeri yang nereka gunakan untuk rnelakukan perusakan ke negeri

Islarn lainnya, kecuali jika mereka adalah kaum kalir, maka pengusiran

mereka boleh ke negeri ka{ir. Hikmah dari tindakan hukum ini adalah

agar mereka merasakan keterasingan perkara mereka dengan dikucilkan
dan dibuang, serta agar negeri yang mereka tempati bersih dari kerusakan

lantaran kejahatan dan tindakan mereka yang sangat merugikan, serta agar

orang-orarlg melupakan pengaruh buruk dan kenangan yang menyakitkan

akibat kejahatan mereka.

Diriwayatkan dari Malik bahwa pembuangan maksudnya adalah pengr.rsiran

ke negeri lain sebagai bentuk pemenjaraan mereka di negeri tersebut hingga

rnereka benar-benar bertaubat. Pendapat ini juga disetujui oleh Ibnu farir.
Para penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembuangan adalah

penjara dan mereka tetap berada di penjara lTingga benar-benar insyaf
dan menjadi orang-orang yang baik, karena penjara berarti keluar dari

keleluasaan dunia menuju kesempitannya. Dengan dernikian, orang yang

dipenjarakan seakan-akan dia dibuang dari negerinya kecuali dari tempat

pemenjaraannya. Mereka berhujjah dengan perkataan seorang yang pernah

dipenjara dalam masalah ini:

Kntti kelunr dari dunia pndnlwl knni tennssrrk penduduk dunin

Knrrti huktmlalt orang-orang yang runti tratnutt karni purt tidnk lridu1t tii
dunia

lika siTtir penjara dntang kepnda karni pndn suntu hari untuk rnemtnsikttrt

keperluannrln

Knni pun merasa lrcrnn dan kani nrcngotakan orang ini datnng dori duniq

z. Kejahat-ar} lirqbah dilakukan sebatas rnengarrrbil harta tanpa disertai
pembunuhan. Hukuman baginya adalah pemotongan tangan kanan dan

kaki kiri, karena kejahatan pencurian ini ditambah dengan tindakkejahatan
hirabah. Begitu di antara keduanya dipotong, maka anggota badan yang

terpotong segera diletakkan pada besi yang dipanaskan dengan api, atau

di minyak yang mendidih, atau dengan cara apapurl lainnya agar darahnya

tidak mengalir terus yang bisa berakibat pada kematian. Pemotongan
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dilakukan secara bertimbal balik tidak lain agar fungsinya tidak hilang.

Dengan demikian, masih tersisa tangan kiri dan kaki kanan yang dapat

difungsikan. fika orar-rg yang sudah dikenai hukuman potong ini kembali
melakukan tindakan kejahatan di jalan, maka tangan kirinya dipotong dan

kaki kanannya pun dipotone. Mayoritas ulanta likih menetapkan syarat

bahrva jumlah harta yang dicuri mencapai nishab dan dicuri dari tempat

penyimpanan, karena pencurian adalah kejahatan yang memiliki sanksi

hukum tersendiri yang telah ditetapkan. jika kejahatan ini dilakukan, maka

sanksi hukumannya pun mengikutinya, baik itu pelakunya perorangan

rnaupun kumpulan. Jika harta var-rg dicuri tidak mencapai nisl-rab dan

tidak dicuri dari tempat penyimpanan, maka hukuman pemotongan tidak

diberlakukan. fika dilakukan oleh sekumpulan orang, apakah disyaratkan

bagian yang didapatkan nrasing-nrasing harr,rs mencapai nishab atau tidak?

Ibnu Qudarnah menjawab hal ini dengan berkata, "]ika mereka mengambil

harta vang telah rnencapai nishab dan masing-masing dari rnereka tidak
mendapatkan bagian yang mencapai nishab, maka hukuman pemotongan

diterapkan terhadap mereka, diqiyaskan dengan pendapat kami terkait
kejahatan pencurian. Sedangkan qiyas pendapat Syaf i dan kalangan yang

r.nengakornodir pendapat secara logika adalah tidak r,vajib diterapkan

hukuman pemotongan hingga bagian masing-masing mencapai nishab,

dan disyaratkan pula tidak adanya kesamaran pada mereka.

Pendapat ini tidak disetujui oleh Malik, tidak pula oleh penganut mazhab

Zhahiri. Mereka tidak mensyaratkan pencapaian nishab terkait harta yang

dicuri tidak puia harus beradir di tempat penyirnpanan, karena kejahatan

lirabah merupakan kejahatan yang layak mendapatkan hukuman tanpa

memedulikan nishab dan tempat penyimpanan. Kejahatan hirabah berbeda

dengan kejahatan pencurian, dan hukuman masing-masing clari keduanya

pun berbeda, karena Allah swt. menetapkan nishab pada kejahatan pencuri-

an dan tidak menetapkan batasan apapun terkait kejahatern lilrabah,namun

Allah menyebutkan balasan bagi pelaku kejahatan hirabah. Konsekuensinya,

harus ada pemenuhan hukuman bagi mereka lantaran tindak kejahatan

hirabah.

fika di antara para pelaku kejahatan terdapat orang yang memiliki hubungan

persaudaraan muhrim dengan pihak yang hartanya dicuri, maka tidak dapat

diterapkan hukurnan pemotongan baginya, sedangkan pelaku kejahatan

lainnya yang terlibat dalam kejahatan bersamanya tetap menjalani hukuman

pemotongan, menurut pendapat penganut rnazhab Hambali dan salah satu
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J.

dari dua pendapat S,vaf i. Para penganut inazhab Hanafi mengatakan, tidak ada

seorang pun dari rnereka lang harus menjalani hukuman pemotongan, lantaran
adanya kesamaran terkait orang lang disebr.rt sebagai kerabat, sernentara para
pelaku kejahatan semuanya sepenangglu-lgan. |ika sanksi hukum gugur dari
kerabat, makir sanksi hukum pun gugur dari mereka semlla.

Ibnu Qudamah memperkuat pe.dapat penganut rnazhab Syaf i da'
penganut mazhab Hambali. Dia mengatakan, "Itu merupakan kesamaran
yang khusus berkaitan dengan seorang, maka sanksi hukunr tidak dapat
gugur. ini berarti bahwa kesamaran terkait pengglrguran sanksi tid:rk
melebihi orang yang memiliki hubungarr persaudaraan dengan pihak
korban. Dengan demikian, sanksi hukum tidak diterapkan hanya pacla
dirinya saja, karena kesamaran itu tidak melampauinya."

Kejahatan hirabah dilakukan dengan pembunuhan tanpa pe'gambilan
harta. Kejah atan hirabah ini harus divonis dengan hukum begitu penguasa
mampu menangkap para pelakunya. seluruh orang yang terlibat dalarn
kejahatan hirabah ini harus dihukum rnati meskipun yang membunuh
satu orang. Sebagaimana para perintis atau pasukan pengintai pun dijatuhi
hukuman mati, karena mereka bersekutu dalam melakukan kejahatan
hirobah dan menimbulkan kerusakan di bumi. Dalarn hal ini tidak
mempertimbangkan maaf dari wali (keluarga, red) pihak korban atau
kerelaannya untuk rnenerirna ganti rugi, karena maaf wali korban atau
kerelaannya untuk menerima ganti rugi hanya berkaitan dengan sanksi
hukum qislnsh bukan dalam kejahatan hirabah.

Kejahatan hirobah dilakukan dengan pembunuhan dan penganbilarr harta.
Dalam kejahatan hintbah ini yang dijatuhkan adalah hukuman mati dan
penyaliban. Maksudnya, hukuman hegi r.ereka adalah disalib dalarlr
keadaan hidup hingga nrcr:eka rnati. Cara penyaliban adalah seseorang

diikat I''ada kayu atau tiang atau semacamrrya dengan posisi berdiri dan
kedua tangan dibentangkan. Kemudian dilukai dengan senjata hingga mati.
Di antara ularna fikih ada yang mengatakan, dia dibunuh terlebih dahulu,
kemudian disalib untuk dijadikan sebagai pelajaran dan hikrr-rah. Di antara
mereka ada yang mengatakan, dia tidak berada di kavu penvaliban lebih
dari tiga hari. Semna ini merupakan ijtihad dari para ulama fikih terkemuka
dan berada dalam koridor tafsir ayat yang mulia. Setiap ulama memiliki
sudut pandang yang benar. Yang berpendapat adanya kewenangan penguasa

untuk memilih salah satu dari hukun-ran-hukuman yang ditetapkan, sr,rdut

pandangnya adalah indikasi kata bantu'htau" dan bahwasanya perkaranya

"1.
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diserahkan kepada penguasa untuk melnilih di antara hukuman-hukuman

itu t/ang dapat Iebih efektif claiam mencegah timbulnya kerusakan dan

mewujudkan kenraslahatan. Sedangkan kalangan yang berpendapat bahwa

setiap kejahatan memiliki huki.rman tersendiri dalarn ayat, maka dasar

pandangannya adaiah untuk me,,vtrjudkan keadilan dengan pertimbangan

vang dapat mencegah timb'-rlnva kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan.

Dengan demikian, .sernua kalangan sepakat terkait pengirnplementasian

tujuan syariat berupa pencegahan kerusakan dan pencapaian maslahat.

Ijtihad ini memudal-rkan para penguasa untuk rnemahami teks-teks syariat

dan melapangkan jalan tintuk rnelakukan ijtihad, serta membantu penuntut ilmu
dalarn mencapai hakikat. Tir'lak diragukan bahna akan adabanyaktindakan yang

dilakukan oleh para pelaku kejahatan hirriltsh yang rnenimbulkan kerusakan di

luar tindakan-tindakan ,vang telah disinyalir oleh para ulama {rkih ini. Namun

hukun-r-hukunrnya yang sesuai ciapat disimpulkan berdasarkan pada hukum-

hukum cabang yang telah disirnpulkan oleh para uiarna likih dari ayat yang

mulia.

Jawaban atas Sanggahan dan Solusi Masalah

Penulis al-Marrrir mengatakan, Abd bin Hurnaid dan Ibnu iarir rneriwayatkan

dari Mujahici bahrva kemsakan di sini adalah zina, pencurian, pembunuhan

terhadap kaum wanita, dan pembinasaan tanaman serta keturunan. Semua

perbuatan ini merupakan kerusakan di burni. Sebagian ulama fikih tidak
sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mujahid ini, karena dosa-dosa

dan kerusakan-kertisakan ini telah ditetapkan hukumannya dalam syariat selain

yang terdapat dalam ayat (Iirabah. Zina, pencurian, dan pen-rbunuhan telah
ditetapkan sanksi huktrmnya. Sedangki.n pembinasaan tanarnan dan keturunan
diperhitungkan sesuai dengair kadar kerusakannya lantas pelakunya harus
rnenanggungnya, dan penguasa nenjatuhkan hukuman ta'zir (hukurnan di
bawah sanksi hukum berdasarkan ketentuan syariat untuk menirnbulkan efek

jera) yang tepat sesuai dengan ijtihadirya.

Kalangan yang menyampaikan sanggahan ini tidak memerhatikan bahwa
hukuman yang telah ditetapkan dalam ayat tersebut khusus bagi orang-orang
yang melakukan tindak kejahatan hirabah yang tergolong sebagai kelompok
pembuat kerusakan yang mengancanr eksistensi penguasa dan tidak mau
mematuhi hukum syariat. Sedangkan sanksi-sanksi hukurn itu hanya bagi para
pencuri dan pezina secara personal dan benar-benar tunduk terhadap syariat.
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Ketentuan hukum terkait mereka ini telah dipaparkan dalam Al-Qur'an dengan

sebutan sebagai pelaku personal. Seperti firman Allah swt.,

@ rl-$i? r zuiilar;rrAr'
"Laki-ltki t/0ng ftrencrrri dut pcretrrpltiln llong ntL'ncrtri, potottglnh twtgLtn

keduanyn." (Al-Ma'idah [5]: 38)

Dan firman-Nya,

lyu t.^ '1

u r . . i-tr1ii& p' 3 Li'rJ o;6'i.gi
" Perempuart tlartgberzina Lton tnki-tnkiyrngbrrrirni,nnkn,l'rrolnl, (canfuuklolt)

tinp-tittp seorlng dari keduntyn serstus ksli tlera." (An-Nffr pLl:2)

Mereka rnelakukan perbuatan-perbuatan tersebut secara sembunyi-

sembunyi dan tidak menimbulkan kerusakan secara terang-terangan sehingga

keburukan mereka tidak menyebar dan ditiru oleh orang lain, serta mereka prun

tidak membentuk satr.r kelornpok untuk melakukan penolakan terhadap syariat

dengan menggunakan kekuatan. Maka dari itu, para pelaku kemaksiatan secara

personal ini tidak benar jika disebut sebagai orang-orang yang memerangi

Allah dan rasul-Nya serta neninbulkan kerusakan. Ketentuan hukum di sini

berkaitan erat dengan dua kriteria sekaligus. Jika ulama fikih rnenyebutkan

lafal kelompokntuharib, maka yang mereka maksud adalah orang-orang yang

melakukan tindak kejahatan lirabah yang menimbulkan kerusakan, karena

dua kriteria ini selalu berkaitan.

Kewajiban Penguasa dan Umat dalam Menghadapi
Tindak Kejahatan Hirabah

Penguasa dan umat (rakyat, red) sama-sar.na bertanggungjawab untuk
melindungi aturan hukum, mewujudkan keamanan, menjaga hak-hak pribadi

dengan melindungi darah, harta, dan kehorntatan mereka. fika ada satu kelompok

yang membelot lantas menimbulkan ketakutan di jalan, rnerampok di jalan, dan

menghambat kehidupan orang lain dengan tujuan untuk membuat kekacauan

dan keributan, maka penguasa harus memerangi kelompok itu, sebagaimana

yang dilakukan Rasulullah sarv. terhadap kaum Aranilyin, dan sebagaimana yang

dilakukan oleh khalifah-khalifah beliau sepeninggal beliau. Demikian pula kaum

Muslimin wajib bekerjasama dengan penguasa untuk memberantas kelompok

pembelot itu hingga sanrpai ke akar-akarnya dan memutus jaringan pergerakan

mereka hingga umat merasakan keamanan dan ketenangan serta menikmati
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indahnya perdamaian dan ketenteraman, masing-masing dapat aktif kembali

pada pekerjaannya, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebajikan

bagi dirinya, keluarganya, dan umatnya. |ika kaum pembelot itu kalah di medan

perang dan bercerai berai di sana sini, serta kekuatan mereka telah runtuh, maka

pemimpin mereka tidak lagi diburu dan yang terluka di antara mereka tidak

lagi dihabisi, kecuali jika mereka telah melakukan kejahatan pembunuhan dan

merampas harta, maka mereka harus diburu hingga tertangkap dan dijatuhi

hukuman terkait kejahatan hirabah.

Pertaubatan Kelompok Muharib sebelum Mereka Tertangkap

fika kelompok yang melakukan tindak kejahatan hirabah yangmenimbulkan

kerusakan di bumi bertaubat sebelum mereka tertangkap dan penguasa dapat

menangkap mereka, maka sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka

yang telah mereka perbuat dan hukuman yang khusus berkaitan dengan tindak

kejahatan hirabahbagi mereka ditiadakan, berdasarkan firman Allah swt., "Yang

demikian itu (sebagai) suatu penghinoen untuk mereka di dunia, dan di akhirat

mereka mendapat siksaan yangbesar, kecuali orang-orang yangtaubat (di antara

mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah

bahwasanya Allah Meha Pengampun lagi Maha Penyayang)'(Al-Mdidah IS]:

333D Ketentuan yang diberlakukan bagi mereka demikian tidak lain karena

pertaubatan sebelum mereka dapat ditangkap dan dikuasai merupakan indikasi

adanya pencerahan batin dan komitmen untuk membuka lembaran kehidupan

baru yang bersih, jauh dari tindakan destruktif dan permusuhan terhadap

Allah serta rasul-Nya. Maka dari itu, mereka mendapatkan limpahan maaf

dari Allah dan setiap hak-Nya digugurkan dari mereka jika telah melakukan

tindakan yang mengharuskan adanya hukuman. Adapun hak-hak manusia

tidak gugur dari mereka dan hukumannya saat itu sudah tidak lagi berkaitan

dengan tindak kejah atan hirabah, tetapi masuk dalam kategori qishash. Perkara

mereka dalam konteks ini dikembalikan kepada pihak korban kejahatan, bukan

kepada penguasa. |ika mereka telah melakukan tindak pembunuhan, maka

gugurlah dari mereka kepastian hukuman mati (lantaran hirabah), dan wali

korban boleh memaafkan atau menuntut qishash. fika mereka telah melakukan

tindak pembunuhan dan mengambil harta, maka hukuman penyaliban gugur

dari mereka termasuk kepastian hukuman mati, dan hukuman yang diterapkan

hanya berup a qishash dan ganti rugi materi. |ika mereka telah mengambil harta,

maka gugurlah hukuman potong, dan harta itu disita dari mereka jika masih ada

dalam penguasaan mereka, dan mereka menanggung nilai yang telah mereka
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gunakan, karena itu merupakan pengambilan secara zalim, maka mereka tidak

boleh memilikinya dan dikembalikan kepada pemiliknya, atau dijadikan sebagai

barang sitaan penguasa di tempatnya hingga diketahui pemiliknya, karena

pertaubatan mereka tidak sah kecuali jika mereka telah mengembalikan harta

yang dirampas kepada perniliknya. |ika pihak yang berwenang berpendapat

untuk menggugurkan hak yang berkaitan dengan materi dari kelompok yarrg

melakukan tindakan pengrusakan demi kemaslahatan umum, maka mereka

harus menanggungnya dari kas negara. Ibnu Rusyd merangkum berbagai

pendapat ulama terkait masalah ini dalam Bidhyah al-Mujtahid. Ibnu Rusyd

mengatakan, adapun terkait apa-apa yang digugurkan lantaran pertaubatan,

mereka berbeda pendapat terkait hal ini dalam empat pendapat:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa pertaubatan hanya menggugurkan

sanksi hukum hirabah, sedangkan seluruh hakAllah selain itu dan hak-hak

manusier tetap dituntut. Ini adalah pendapat Malik.

2. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang digugurkan lantaran pertaubatan

adalah sanksi hukum hirabah dan hak Allah berupa sanksi hukum

perzinaan, minuman yang dihararr.rkan, dan pemotongan dalam tindak

pencurian. Sedangkan hak-hak manusia yang berkaitan dengan harta dan

korban jiwa tidak gugur kecuali para wali korban memaafkan.'

3. Pendapat ketiga mengatakan bahwa pertaubatan meniadakan seluruh

hak Allah. Sedangkan terkait sanksi terkait pembunuhan dan harta tetap

dituntut jika wujud barangnya masih ada.

4. Pendapat keenpat mengatakan bahwa pertaubatan menggugurkall semua

hak manusia berupa harta dan pembunuhan kecuali harta yang masih ada

wtrjud barangnya.

5d Syarat-s yaratTaubat @S

Pertaubatan berkaitan dengan dua sisi; lahir dan batin. Kewenangan fikih
hanya pada sisi lahirnya saja dan tidak terkait sisi batin yang tidak ada yang

mengetahui selain Allah. Jika seorangmuharib bertaubat sebelum tertangkap,

maka pertaubatannya diterima dengan konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan

dengannya. Sebagian ulama mensyaratkan pada muharib yang bertaubat harus

meminta jaminan keamanan kepada penguasa lantas diberi jaminan keamanan.

' Ini adalah pendapat yang paling adil yang kami piiih dan telah kami sinyalir sebelum ini.
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Ada yang berpendapat bahwa tidak perlu ada syarat demikian dan penguasa

harus menerima setiap orang yang bertaubat. Pendapat lain mengatakan bahwa

dia cukup melepaskan senjata dan jauh dari tempat-tempat kejahatan serta

menjamin keamanan masyarakat tanpa perlu merujuk kepada pemimpin.

Ibnu farir menyebutkan satu riwayat dengan mengatakan, Ali menyampaikan

kepadaku, Walid bin Muslim menyampaikan kepada kami dengan mengatakan,

Laits mengatakan, demikian pula yang disampaikan kepadaku oleh Musa al-

Madiny -dia sebagai pemimpin di antara kami- bahwa Ali al-Asady melakukan

tindak kejahatan hirabah, menimbulkan ketakutan di jalan, membunuh jiwa,

dan merampas harta. Para pemimpin dan umat pun memburunya. Namun dia

enggan menyerahkan diri dan mereka tidak mampu menangkapnya hingga

dia sendiri yang datang sambil menyatakan pertaubatan. Pertaubatannya ini
lantaran dia mendengar seseorang membaca ayat ini,

3;'::t35;at A7l 8 c\jrei { &rX t"'gAfi t"ii c ;G.s*} #
t|;;;i,*ti;^fr1-c,;

"Katakanlalr, "Hsi lnrnba-lnntbs-Ku yang rnalatrpaui bntns terlndap diri

nterektr sendiri, janganlnlt koutu berputus osa dnri rslrmat Allolt. Sesunggulutya

AIIah nrcngampuni doso-dosa senruanya. Sesunggulmya Dia-lah Yang Maln
Penganrpun logi Mnln Penynyang." (Az-Zumar [39]: 53)

Orang itu lantas menghentikan bacaan. Ali al-Asady berkata, hai hamba

Allah, ulangi lagi bacaanmu. Orang itu pun mengulangi bacaannya hingga

kemudian Ali al-Asady menyarungkan pedangnya, lantas menyerahkan diri
dalam keadaan bertaubat. Dia tiba di Madinah pada waktu sahur dan langsung

mandi. Setelah itu dia mendatangi masjid Rasulullah saw dan menunaikan

shalat subuh. Kemudian dia mengikuti majlis Abu Hurairah yang berada di

antara kerumunan sahabat-sahabatnya. Begitu keadaan semakin terang, orang-

orang pun mengetahuinya. Begitu mereka menghampirinya, dia berkata, kalian

tidak berwenang melakukan tindakan apapun terhadapku. Aku datang dalam

keadaan bertaubat sebelum kalian dapat menangkapku. Abu Hurairah berkata,

dia benar. Abu Hurairah segera membawanya untuk menghadap Marwan bin

Hakamyang saat itu menjadi gubernur Madinah tepatnya pada masa Muawiyah.

Abu Hurairah berkata, ini adalah Ali, dia datang dalam keadaan bertaubat, dan

kalian tidak berwenang melakukan tindakan apapun terhadapnya, tidak pula

hukuman mati. Muawiyah pun mengabaikan semua tindakan Ali al-Asady

yang telah lalu. Ibnu Jarir mengatakan, Ali keluar dalam keadaan bertaubat dan
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menjadi pejuang di jalan Allah dalam pertempuran di laut. Mereka menghadapi

pasukan Romawi dengan mendampingkan satu perahu dengan satu perahu di
antara perahu-perahu mereka. Ali menyerang pasukan Romawi yang berada di
dalam perahu mereka hingga mereka melarikan diri darinya ke bagian sebelah

perahu yang akibatnya perahu mereka miring dan akhirnya mereka semLra

tenggelam.'

Sanksi Hukum Gugur Lantaran Pertaubatan sebelum Para

Pelaku Kejahatan diadukan kepada Penguasa

Telah dipaparkan sebelum ini bahwa sanksi hukum hirebah gugur dari

kelompokrn uharib jlkanerekabertaubat sebelum mereka tertangkap, berdasarkan

firman Allah swt., "Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum

kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilahbslwascrnya AIIah

Malm Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-M?iidah Is]: :+)

Ketentuan hukum ini tidak hanya terbatas pada sanksi hukum hirabah,

tapi ini juga merupakan ketentuan hukum secara umum yang berkaitan dengan

seluruh sanksi hukum. Dengan demikian, siapa yang nrelakukan tindak kejahatan

yang mengharuskan dia mendapatkan sanksi hukurn kemudian dia bertaubat

dari kejahatan tersebut sebelum diadukan kepada penguasa, maka gugurlah

sanksi hukum darinya, karena jika sanksi hukum bisa gugur dari mereka, maka

akan lebih layakbila gugur pula dari selain mereka. Kejahatanyang dilakukannya

lebih ringan dari yang mereka lakukan. Ibnu Taimiyryah memperkuat pendapat

ini dan mengatakan, siapa yang bertaubat dari perzinaan, pencurian, dan minun-t

khamar sebelum perkaranya diadukan kepada penguasa, maka pendapat yang

shahih adalah sanksi hukum gugur darinya, sebagaimana gugurnya sanksi

hukum dari kelompok yang melakukan tindak kejahatan hirabah,berdasarkan

ijrna' ulama, jika mereka bertaubat sebelum dapat tertangkap.

Qurthubi mengatakan, adapun peminum khamar, pezina, dan pencuri, jika

mereka bertaubat dan melakukan amal kebajikan serta hal ini diketahui pada

mereka, kemudian mereka diadukan kepada penguasa, rnaka tidak selayaknya

mereka dijatuhi sanksi hukum. |ika mereka diadukan kepada penguasa lantas

mereka mengatakan, kami bertaubat, maka mereka tidak dipedulikan, dan

dalam kondisi ini mereka seperti kelompok yang melakukan tindak kejahatan

hirabah jika telah terkalahkan.

Syaikh Mahnrud Syakir mengatakan dalarn tahqiqnya terhadap Tafsir ath-Thabary; saya
tidak mengetahui kapasitas Musa bin Ishak al-Madiny al-Amir. Saya pun tidak mengenal
Ali al-Asady. Lihat TaJstr ath-Thabary jllid X, hal. 284.
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Ibnu Qudarnah menjelaskan perbedaan pendapat ini dengan mengatakan,

jika orang yang dijatuhi sanksi hukum selain kelompok muharib, dan dia

memperbaiki diri, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat. Riwayat pertama

menyatakan sanksi hukum gugur darinya, berdasarkan firman Allah swt.,

sru,Ti!f,4a j, juraJry6-,S?;,G?-$y.o(i6
@r;;ri,i

"Dnn terlmdtp dun orang Vang nrclnkuknn perbuntnn keji di antara knmu,

mqks berilalt lrukurrtqrt kcpadn keduanya. Kemudian jikn keduanyn bertnubat dnn

memperbaiki diri, nnka biorkonlolt nereko. Sesunggulnrya Allah Maha Penerima

tstrbst lagi Moln Penyaynrrg." (An-Nisd' [a]:16)

Setelah menyebutkan sanksi hukum bagi pencuri, Allah berfirman,

@)Ui3f.';,i:'f*+;-{i'i(,$'ry'/r'"ri,b)"L4(u,
"Mnkn siapn rynngbertnubot (di nntarnpe ncuri-pencuri itu) sesudahmelakukan

kejalntnn itu dsn rrrctnpcrboiki diri, rnakn sesungguluryn Allalt menerimn

taubatnyn. Sesurtggulutyn Allnh Maln Peng{nnpun lngi Mnln Penyatlnng."

(Al-MA'idah [5]:39)

Rasulullah saw. bersabda,

"Orang ynng bertauhat dnri dosa seperti orang yang tidak berdoscr."I

Siapa yang tidak berdosa maka dia tidak layak mendapatkan sanksi hukum.

Begitu diberitahu bahwa Ma'iz melarikan diri, beliau bersabda, "Mengapa kalian

tidak membiarkan saja dia bertaubat hingga Allah menerima taubatnys." Dan
karena itu adalah murni hak Allah swt., maka ia pun gugur lantaran pertaubatan,

seperti sanksi hukum bagi muharib.

Riwayat kedua mengatakan tidak gugur. Ini adalah pendapat Malik,
Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Syaf i, berdasarkan firman Allah swt.,

' HR Ibnu Majah kitab 'hz-Zuhd," bab "Dzikr at-Taubah," faz5o] jilid II, hal. r4r9, r4zo.
Sanadi mengatakan, hadits ini disebutkan oleh penulis az-Zawdid dalam bukunya ini dan
mengatakan, sanadnya shabill, para periwayatnya terpercaya. Kemudian dia mensinyalir
perkataannya dan membiarkan hadits apa adanya. Dalam al-Maqdshid al-flasanah;
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Thabrani dalam al-Kabir serta Baihaki dalam asy-
S7u'ab melalui Abu Ubaidillah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya secara marful Para
periwayatnya terpercaya bahkan menurut Syaikh kami sebagai hadits hasan, maksudnya
lantaran adanya dalil-dalil pendukungnya. lika tidak demikian, sebagaimana ditegaskan
lebih dari satu ulama bahwa Abu Ubaid tidak mendengar dari bapaknya.
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"Perempuan yangberzina dan laki-laki yangberzina, maka deralah (cambuktah)
tiap-tiap seorang dari keduanya seretus kali dera." (An-Nfrr [24]: z) Hal ini
berlaku umum terkait orang-orang yang bertaubat dan selain mereka.

Dan firman Allah swt.,

@l .lur6ii,VtG3tAr,
"Lnki-laki vnng nrcncuri dan perenlpuan yong mencuri, potongrnrt tnngnn

keduanya." (Al-Ma'idah [5]: 38)

Dan karena Rasulullah saw. menerapkan hukuman rajam terhadap Ma'iz dan
wanita Ghamidiyah, serta melakukan hukuman potong terhadap orang-orang
yang mengaku telah melakukan tindak kejahatan pencurian yang menyerahkan
diri dalam keadaan bertaubat seraya meminta penyucian dengan dilaksanakan
sanksi hukum terhadap mereka. Rasulullah saw. menyebut perbuatan mereka
itu sebagai pertaubatan. Terkait wanita yang telah menerima sanksi hukum,
beliau bersabda,

n*;; n;,ri gi r p *r' j*j 'S Li;u ii
"sungguh'dn tulah rrr''lrkrko* prrtrrhoto, ynng' seandainya ttihogi kepartn tujult

ptilult orang dari penduduk Modirurh, niscayn pertaubatnnnyn mencukuTti ttereks."l

Amru bin Samurah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, wahai
Rasulullah, aku telah mencuri unta milik Bani fulan, maka sucikanlah aku.
Rasulullah saw. pun segera melaksanakan sanksi hukum terhadapnya.' Dan
karena sanksi hukum adalah kafarat, maka ia tidak gugur lantaran pertaubatan.
Seperti kafarat sumpah dan pembunuhan, serta karena itu sudah ditetapkan
terhadapnya, maka sanksi hukum tidak gugur darinya lantaran pertaubatan,
seperti muharib setelah ditangkap. fika kami mengatakan sanksi hukum ini
gugur lantaran pertaubatan, lantas apakah ia gugur hanya dengan pertaubatan
saja atau dengan pertaubatan disertai usaha memperbaiki diri? Dalam hal ini
terdapat dua pendapat:

Pertama; sanksi hukum gugur hanya dengan pertaubatan. inilah yang dapat
dipahami dari pendapat para penganut mazhab kami, karena pertaubatannya
adalah pertaubatan yang menggugurkan sanksi hukum, maka ia serupa dengan
pertaubatan muharib sebelum ditangkap.

H R Muslim kitab 'hl-Hudu.d,"bab "Man I'tarafa'ata Nafsihi biz-ZinLi," lz+l iilid III, hal. r 3 24.
Tirmidzi Wab'hl-Hudud;',bab 

."Ta.rabbush aiRaiim bii uubta 4aua maiia; triisfiitij iV
!..1 1., Tirmidzi.meng.arakan. hadits hasan shaiih. thiaa iilid IV t.t. +io, 

'irs, 
+tz, ++o.HR lbnu Majah kirab-'hl-Hudid,"bab'hs-Sariq ya'tarif.', iillidtf, trj. soi. 

-'--

I

-
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Kedua; harus disertai dengan perbaikan diri, berdasarkan firman Allah swt.,

O ""r4ai,t;u, 6ti646-r,6
"Kemudinn jiko kedtLanrln bertstrhst dan nrernperboiki diri, nnka bisrkanlah

rtrcreko." (An-NisA' [a]: 16)

Dan juga dalam firman-Nya,

@, U3;. d !'f* + ;,e(2$'"t*'tj -tib )^. b 4c i
"Mnkn siapo yanghcrtnLrhnt (tli antnrn pe ncuri-pencuriitu) sestrdah rnelokukan

kejalntan itu dan rrrcnrperhaiki diri, nmks sesunggultnya Allolt rrrentrirtts

taubntnya. Scsurrggulnrtln Allnlr Maln Pengantpun lagi Mtln Penynyang."

(Al-MA'idah [5]:39)

Berdasarkan pendapat ini, rnaka harus dipertimbangkan tenggang waktu

yang memungkinkan untuk dapat mengetahui kebenaran pertaubatannya dan

ketulusan niatnya, serta tidak ditetapkan pada batas waktu tertentu. Sebagian

penganut mazhab Syaf i mengatakan, batas waktunya satu tahun. Ini adalah

pembatasan waktu yang tidak tepat, maka tidak boleh diterapkan.

Pembelaan Seseorang Terhadap dirinya dan Orang Lain

iika ada pihak yang berlaku zalin'r terhadap seseorang dan hendak mem-

bunuhnya, atau mengambil hartanya, atau merampas kehormatan istrinya, maka

dia berhak melawan orang yang zalim ini sebagai pembelaan terhadap dirinya,

hartanya, dan kehormatannya. Pembelaannya ini dilakukan dengan cara yang

paling mudah lantas yang mudah. Dimulai dengan perkataan, atau teriakan,

atau meminta bantuan kepada orang lain, jika hal ini memungkinkan dapat

mencegah orang yang zalim tersebut. Jika dia tidak menghentikan tindakannya

kecuali dengan pukulan, maka hendaknya orang itu mernukulnya. fika dia tidak
menghentikan perbuatannya kecuali dengan dibunuh, maka hendaknya orang

itu membunuhnya, dan ketentuan qishash tidak diberlakukan bagi pembunuh

dalam hal ini tidak pula kafarat dan tidak pula ganti rugi bagi pihak korban,

karena yang terbunuh adalah orang zalim yang melakukan penyerangan. Orang

zalim yang melakukan penyerangan halal darahnya maka kerugiannya tidak

wajib ditanggung. Iika yang diserang terbunuh pada saat melakukan pembelaan

diri, harta, dan kehormatannya, maka dia syahid.
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2.

1 AIIah swt. berfirrnan,

@'E' dc a!- i'6 "4f ''; t:ti f 3
"Dan sesunggulrnyn orang-orsng yang rncntbclLt diri sesudnh ternninyn, tidak

ada satu dosa purt tarhndap trrcreka." (Asy-Syfrra[a2l: al)

Dari Abu Hurairah bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki datang

menemui Rasulullah saw lantas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana

menurutnlu jika seseorang datang untuk mengambil hartaku? Beliau

bersabda, "Iangan serahkan hartamu kepadanya." Bagaimana menurutmu

jika dia menyerangku? tanya orang itu lagi. Beliau bersabda, "Seranglah

dia." Dia bertanya, bagainarra rnenurutmu jika dia membunuhku? Beliau

bersabda, "Maka kamu syahid." Orang itu bertanya lagi; jika aku yang

membunuhnya? Beliau bersabda, "Dia di neraka."'

Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ro !: .",',: ". 
oo '. t: ,,. ."t'-..

W XP a-bf J,> Ju :u:.J"+; -..6P 
aJLr Jr) J.:.

"Siapn ynrig trrt rnuh l'nntornn ,rr,rprrt,rlrortknn lnrtnnya, mttka dia syaltitl,

dart sitpn tlang terbuutilr Inntorstt rnentpertalwnkur kelnrnntannya, nnks din

synlid."l

4. Diriwayatkan bahwa seorang wanita keluar untuk mencari kayu bakar

lantas diikuti oleh seorang laki-laki yang sangat tertarik terhadapnya.

Lalu wanita tersebut melemparinya dengan batu hingga tewas. Begitu

perkara ini diadukan kepada lJmar ra., dia berkata, dia terbunuh oleh

Allah (lantaran diperkenankan oleh Allah). Demi Allah, selamanya orang

ini tidak dinyatakan terbunuh lantaran tindakan kezaliman. Sebagairnana

seseorang harus membela diri, harta, dan kehormatannya, dia juga harus

pula membela orang lain jika menghadapi pembunuhan, atau perampasan

harta, atau penodaan kehormatan, tetapi dengan syarat dia dapat memberi

keamanan bagi dirinya dari kebinasaan, karena pembelaan terhadap orang

lain termasuk dalarn kategori merubah ketnungkaran dan penjagaan

terhadap hak-hak. Rasulullah saw. bersabda,

3.

HR Muslim kitab 'hl-Aimdn,"bab 'hd-Dalil'ald Man Qashada Akhdza Mdl Ghairihi bighairi
!!aqq, Kdna al-Qishid Nluhdar ad-Dant f Haqqihi, wa in Qutila Khna Jin-Ndr, wa anna
Man Qutila dintt Mhlihifahuwa Syahid." Irzt] jilid I, hal. rz4.
HR Bukhari dengan lafal, "Siapa yang terbunuh ktntaran mempertahankan hartanya, t nka dia
syahid."kttab'hl-Mazhhlim wa al-Ghashabl'bab "Man QAtala dtrna Mdlihi," jLltd III, hal. r79.
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,4q"^aX-; iP .tu*r;.;i ! :P ,.+ :';$;C: t'- "fi t...-,-\:.t.r-

tr-*)i -;>i u.:t
"Siapa yang melihat kemungktrnn, nlakn lrcndnknya dis merubshnyn dengan

tangnnnya. lika tidak ilttittlpu, ntaka dengan lisnnnya.lika tidnk manrpu, maka

dengan hatinya, tlqn itu etlalah selennblemahnya iman."1 Dan tindakan ini

termasuk dalam kategori merubah kemungkaran.

' Takhrijnya telah disebutkan.
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SANKSI HUKUM PENCURTAN

Islam menghargai harta dari segi bahwa harta adalah penopang

kehidupan. Islam juga menghormati kepemilikan pribadi-pribadi
terhadap harta' dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai

hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-

wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun. Maka dari itu, Islam
mengharamkan pencurian, penggunaan harta tanpa izin, pencopetan,
pengkhianatan, riba, kecurangan, mempermainkan timbangan dan
takaran, dan suap, serta menyatakan bahwa setiap harta yang diambil
tanpa sebab yang dibenarkan berdasarkan syariat adalah memakan
harta dengan cara yang batil. Islam melarang pencurian secara tegas dan
memperberat hukumannya berupa pemotongan tangan yang lazimnya
terlibat langsung dalam pencurian. Dalam hal ini terdapat hikmah yang
sangatjelas. Sebab, tangan yang berkhianat bagaikan anggota badan yang

sakit dan harus dipotong agar badannya selamat, dan mengorbankan
sebagian demi menyelamatkan keseluruhan termasuk perkara yang
disetujui berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat dan pertimbangan
akal. Sebagaimana terkait pemotongan tangan pencuri terdapat pelajaran
bagi orang yang jiwanya memiliki kecenderungan untuk menguasai harta
orang lain, sehingga dia tidak berani menjulurkan tangannya untuk
mengambilnya. Dengan demikian, harta pun terjaga dan terlindungi.
Allah swt. berfirman, "Laki-Iaki yang mencuri dan perempuan yqng
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembelasan bagi apa yang
merekq kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Don Allah Maha Perkasa

Iagi Maha Bijaksana;'(Al-Mdidah IS], :8)

Penghormatan Islam terhadap kepemilikan harta karena pertama itu merupakan fitrah,
kedua itu merupakan pendorong semangat, dan ketiga itu merupakan keadilan.



Hikmah Memperberat Hukuman

Hikmah terkait hukuman tindak pencurian yang diperberat yang tidak

terdapat pada tindak kejahatan terhadap harta lainnya adalah sebagaimana

dipaparkan dalam Syarfo Muslimkarya Nawawi, al-Qadhy Iyadh ra. berkata,

'Allah melindungi harta dengan mewajibkan hukuman potong tangan bagi

pelaku pencurian, dan tidak menetapkan hukuman itu pada selain kejahatan

pencurian, seperti pencopetan, perampokan, dan penggunaan harta tanpa

izin, karena itu sedikit bila dikaitkan dengan tindak kejahatan pencurian, dan

karena kerugian dalam kejahatan-kejahatan seperti ini dapat dikembalikan

dengan melakukan pengaduan kepada pihak berwenang serta mudah dalam

menunjukkan buktinya. Berbeda dengan tindak kejahatan pencurian, karena

pencurian jarang sekali dapat ditunjukkan buktinya,' maka perkara pencurian

menjadi besar dan hukumannya pun menjadi berat, agar efek jera terhadap

pencurian benar-benar efektifl'

Macam-macam Pencurian

Pencurian terdiri dari beberapa macam:

1. Ada pencurian yang hukumannya berupa ta'zir.

2. Dan ada pencurian yang hukumannya berupa sanksi hukum.

Pencurian yang mengharuskan hukuman ta'zir adalah pencurian yang be-

lum memenuhi syarat-syarat untuk diterapkan sanksi hukum. Rasulullah saw

menetapkan pelipatgandaan ganti rugi yang harus ditanggung oleh orang yang

mencuri dengan kadar kurang dari ketentuan hukuman potong tangan' Beliau

menetapkan itu terhadap pencuri buah-buahan yang masih berada di atas pohon

dan pencuri domba-domba dari tempat penggembalaan.'

Terkait bentuk pencurian pertama; hukuman potong tangan gugur dari

pencuri buah-buahan dan daging pohon korma yang lunak, serta ditetapkan

bahwa siapa yang mendapatkan sesuatu dengan mulutnya, sedang dia dalam

keadaan membutuhkannya, maka tidak ada hukuman apapun yang dijatuhkan

kepadanya. Siapa yang keluar darinya dengan membawa sesuatu, maka dia

harus menanggung dua kali lipatnya dan mendapatkan hukuman. Dan siapa

yang mencuri buah dari tempat pengeringannya, maka dia harus menanggung

' Penielasan tambahan oleh lbnu Qayryim akan disampaikan dalam bahasan selanjutnya.
' HR'Nasai kitab 'Qdlftu as-Sariq." Ui,U 'izrs Tsimar bad an Ya'wihi al-larin." [+SS8, +SsSl

iilid VIII, hal. 8s, 87, dan bab "tvta Ih Qathla fihi," l+g6o, +g6r) dan al-Muwaththa'kitab
"al-Hudid," bab "Md Yajibu fihi al-Qath'u," Iiz] jilid II, hal. 83r. Menurut Albani hadits
hasan dalam Irwh' al-Ghalil iilid VIII, hal. 69.
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hukuman potong tangan jika nilai barang yang dicuri telah mencapai nishab
yang ditetapkan hukumannya berupa potong tangan.

Dan terkait bentuk pencurian kedua; beliau memutuskan terkait domba
yang diambil dari tempat penggembalaannya dengan melipatgandakan harganya
dan pukulan sebagai pelajaran. Sedangkan yang diambil dari kandangnya, beliau
memutuskan untuk menerapkan hukuman potong jika telah mencapai nishab
yang ditetapkan untuk dijatuhi hukuman potong tangan bagi pencurinya. Hadits
ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, dan Hakim. Menurut Hakim hadits ini
shahih.'

Pencurian yang dikenai Hukuman Potong Tangan
Terdiri dari Dua Macam

Pertama; pencurian ringan, yaitu yang hukumannya berupa potong
tangan.

Kedua; pencurian berat, yaitu pengambilan harta melalui penguasaan
penuh dan disebut tindak kejahatan hirabah. Mengenai hal ini telah dibicarakan
dalam bahasan sebelum ini. Adapun pembicaraan kami sekarang hanya seputar
pencurian ringan.

Ad Definisi pencurian brc
Pencurian adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Dikata-

kan; mencuri dengar. Maksudnya; mendengarkan secara sembunyi-sembunyi.
Dan dikatakan; orang itu mencuri pandang kepadanya. Maksudnya; jika orang
memandang sepintas kepadanya saat dia lengah. Dalam Al-eur'an, Allah swt.
berfirman,

@U 4\;"-r;:u 4i t;r o. r t-

"Kecuali setan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat)
Ialu dia dikejar oleh semburan api yang terang." (Al-Hijr Ir5]: r8)

Allah menyebut tindakan mendengarkan secara sembunyi,sembunyi

' HR.Nasai kitab "Qath'u as.-Sdriq,"bab'hts-Tsamar yusraqbalda an yu'wihi al-Jarin," [qgsgljilid VIII, hal. a5, so. Hakim dalam al-Mustadrakkitab'hl-Hudid," aua "ri"t m'tiiiiiii
al labal,'.' ji_lid IV, hal. l8 r. Al Muwaththa' kitab 'hl-Hudrd," bab "Ma yajibVhi alQath,u,,,
Izz]jilid Il, hal.83r .Lihat lrwa'al-Ghalil jilid VIII, hal.09.
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sebagai pencurian. Dalam al-QhmLs; pencurian dan curi mencuri; datang

dengan sembunyi-sembunyi untuk mengambil harta orang lain dari tempat

penyimpanan. Ibnu Arafah mengatakan, pencuri menurut orang Arab adalah

orang yang datang secara sembunyi-sembunyi menuju tempat penyimpanan

harta, lantas mengambil darinya apa yang bukan miliknya. Dari pemaparan

yang disampaikan oleh penulis al-Qhmirs dan Ibnu Arafah, dapat dipahami

bahwa pencurian melibatkan tiga hal:

1. Mengambil harta orang lain.

2. Pengambilan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup.

3. Harta yang diambil berada di tempat penyimpanannya.

Seandainya harta itu bukan sebagai milik orang lain, atau pengambilannya

dilakukan secara terang-terangan, atau harta itu tidak berada di tempat

penyimpanannya, maka pencurian yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman

potong tidak terwujud secara meyakinkan.

Pencopet, Perampas, dan Pengkhianat bukan Pencuri

Maka dari itu, orang yang mengkhianati, orang yang merampas, dan orang

yang mencopet tidak dinyatakan sebagai pencuri, dan tidak seorang pun dari

mereka yang layak dijatuhi hukuman potong tangan, meskipun harus dijatuhi

hukuman ta'zir. Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ibt .H \i -4; t: Stl * .Al- 
t '7 .'

" Ornng yang berkhinnat,t ornng ylng merantpas,2 dan orang yang mencopet3

tidsk dikenai hukummt potottg."a HR Para lmam Hadits Penulis as-Sunan,

Hakim, Baihaki, dan Ibnu Hibban. Menurut Tirmidzi hadits ini shahih.

Dari Muhammad bin Syihab az-Zuhry,dia mengatakan, seorang yang telah

melakukan tindak pencopetan berupa perhiasan dibawa menghadap Marwan

bin Hakam. Sebelum menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencopet

' Yang dimaksud pengkhianat di sini adalah orang yang mengambil harta dan menunjukkan
diri kepada pemilik bahwa dia tidak mengambil apa-apa.

' Yang dimaksud perampas di sini adalah orang yang mengambil harta tanpa izin secara
terang-terangan dan disengaja dengan kekuatan.

' Yang dimaksud pencope( di sini adalah orang yang merebut harla secara terang-terangan
lantas melarikan diri.

a HR Abu Daud kitab 'hl-Hud^d,"bab 'hl-Qath'ufi al Khalsah wa al-Khiydnahl' l+tgt, +zgs)
iilid IV hal. r 3 5, r36. Menurut Albani shahibdalam lrwh' al-Ghalil jllidYlll, hal. 62. Nasai
tutab "Qath'u as-Sririq," bab "Md lh Qathhfiftt,"iilid VIII, hal. 88. Tirmidzikitab 'hI-HudAd,"
bab "Md ld:afi al-Khhin wa al-Mukhtalis wa al-Muntahib," i++8) jilid IV' hal. 5 z. Ibnu Majah
htab "al-Hid^d,"bab "al-Khdin wa al-Muntahib wa al-Mukhtalis," [u 59r] jilid II, hal. s04.
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itu, dia menemui zaidbin Tsabit untuk menanyakan tentang perkara ini. zaid,
berkata, tidak ada hukuman potong pada tindak pencopetan.' HR Malik dalam
al-Muwaththa'.

Ibnu Qalyim mengatakan, adapun pemotongan tangan pencuri dalam
nilai tiga dirham dan tidak diterapkannya hukuman potong terhadap pencopet,
perampas, dan pengguna barang orang lain tanpa izin juga merupakan salah satu
kesempurnaan ketentuan hukum syariat. Sebab, pencuri tidak mungkin akan
melakukan tindakan penuh kewaspadaan hanya untuk mendapatkan sejumlah
itu. Pencuri melubangi rumah, mengoyak tempat penyimpanan, dan merusak
kunci. Sementara pemilik perhiasan pun tidak mungkin dapat melakukan
tindakan kewaspadaan lebih dari pengamanan seperti itu. Seandainya hukuman
potong tidak disyariatkan, maka di antara manusia akan terjadi aksi saling
mencuri dan bahayanya pun menjadi besar serta malapetaka dengan adanya
para pencuri pun menjadi semakin meresahkan. Berbeda dengan perampas
dan pencopet, karena perampas adalah orang yang mengambil harta secara

terang-terangan dan disaksikan oleh orang-orang. Dengan demikian, mereka
dapat menangkapnya dan mengembalikan hak orang yang terzalimi, atau
mengadukannya kepada penguasa. Sedangkan pencopet, dia hanya mengambil
harta saat pemiliknya dan orang lain lengah. Dengan demikian, dapat dipastikan
bahwa pencopetan terjadi hanya jika ada semacam kelalaian sehingga pencopet
dapat melancarkan aksinya. Jika tidak demikian, maka dengan adanya penjagaan
dan kewaspadaan penuh tidak mungkin terjadi pencopetan, tidak seperti
pencuri, meskipun lebih mirip dengan orang yang berkhianat. Dan juga,
pencopet hanya mengambil harta yang pada umumnya tidak dengan tindakan
kewaspadaan yang dilakukan oleh pencuri. orang yang mengintai saat kamu
lalai dan mengambil perhiasanmu hanya melakukannya pada saat kamu lengah
dan lalai dari penjagaan terhadap perhiasanmu. Pada umumnya kejadian seperti
ini dapat diwaspadai. Dengan demikian, pencopet seperti perampas. Sedangkan
orang yang menggunakan barang tanpa izin perkaranya cukup jelas dan lebih
Iayak untuk tidak dijatuhi hukuman potong dari pada perampas. Tetapi dapat
dibenarkan untuk mencegah permusuhan orang-orang seperti itu maka yang
dikenakan adalah hukuman pukulan dan tindakan yang membuatnya jera,
dipenjarakan dalam waktu yang relatif lama, dan hukuman berupa penyitaan
barangnya.

' Muwaththa' Malikkitab'hl-LludAd,"bab "MA lA eathafihii'[3a] jilid II, hal. 84o.
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Pemungkiran Terhadap Barang Piniaman

Di antara tindakan kejahatan yang masih samar dalam penetapannya

apakah termasuk pencurian atau tidak adalah pemungkiran terhadap barang

pinjaman. Maka dari itu, para ulama fikih berbeda pendapat terkait hukumnya.

Mayoritas ulama mengatakan, tidak ada ketentuan hukuman potong bagi orang

yang memungkiri barang pinjaman, karena Al-Qur'an dan Sunnah mewajibkan

hukuman potong terhadap pencuri, sedangkan orang yang memungkiri barang

pinjaman bukan pencuri. Ahmad, Ishak, Zufar, Khawarij, dan Ahli Zhahir

berpendapat bahwa orang yang memungkiri barang pinjaman dikenai hukuman

potong tangan, berdasarkan riwaiyat Ahmad, Muslim, dan Nasai dari Aisyah

ra. bahwa dia mengatakan, seorang perempuan dari Bani Makhzum meminjam

perhiasan dan memungkirinya. Rasulullah saw pun memerintahkan agar

tangannya dipotong. Keluarga perempuan itu menemui Usamah bin Zaidra. dan

berbicara dengannya. Begitu Usamah menyampaikan kepada Rasulullah saw.

terkait perempuan tersebut, beliau bersabda kepada Usamah, "Wahai Ussmah,

aku sama sekali tidak memperkenankanmu untuk memberi syafaat (rekomendasi

untuk meringankan hukuman) terkait suatu ketetapan sanksi hukum yang telah

ditetapkan Allah swt.." Kemudian Rasulullah saw berdiri untuk menyampaikan

ceramah. Beliau bersabda,

'.o i,. r o. '-.. .:.. ,").: '.. i L r o. 
t 

'

-ei,.)t if i )- ttI: ,i ,S't --",1, i++ i ,. \j\ ;'\.i i(i; ;t-f j, :Lio t-1

LaJg i.ri2r

" s esun gguhny a or ang-o ran g sebelurn kalinn binsss l ant aran jika y an g mencuri

di ttntoro mereka sdnlah orang terpnndang, maka mereka nembiarkantrya. Dan jika

yang mencuri di antars mereku adalah orang lernalt, moka mereks memotongntlo'

Demi (Allalt) ynng jiuaku di tangan-Nya, senndainya itu adoluh Fatimah binti

Muhammad, niscayo aku potong tangannya."t LaIu beliou ntentotong tangnn

p er enlpu an B ani Makl u um.

Ibnu Qayyim mendukung pendapat ini dan menganggap orang yang

memungkiri barang pinjaman sebagai pencuri sesuatu tuntutan hukum syariat.

Dalam Zkdul Mahd, Ibnu Qalyim mengatakan, penggolongan Rasulullah

saw orang yang memungkiri barang pinjaman dalam sebutan sebagai pencuri

seperti penggolongan beliau seluruh bentuk minuman memabukkan dalam

sebutan khamar. Ini adalah definisi bagi umat terkait kehendak Allah melalui

sabda beliau. Dalam ar-Raudhah an-I'{adiyah dinyatakan bahwa orang yang

' Takhrijnya telah disebutkan dalam bahasan tentang syafaat terkait sanksi hukum.
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memungkiri barang pinjaman jika tidak disebut pencuri secara bahasa, maka
menurut pengertian syariat dia adalah pencuri, dan syariat lebih diutamakan
dari pada bahasa. Dalam A'lhm al-Muwaqqiin, Ibnu Qalyim mengatakan,
hikmah dan maslahatnya sangat jelas. |ika peminjaman merupakan maslahat
manusia yang pasti dilakukan dan senantiasa diperlukan manusia, bahkan
menjadi wajib bila peminjam membutuhkan dan sangat berkepentingan
terhadapnya, bisa dengan imbalan atau secara cuma-cuma, sementara orang
lain tidak mungkin menyaksikan barang pinjaman setiap waktu, dan tidak
mungkin dapat menghindarkannya dengan menolak peminjaman berdasarkan
syariat, tradisi, dan kebiasaan, serta tidak ada perbedaan dalam makna antara
orang yang dapat mengambil barang orang lain melalui pencurian dengan orang
yang mendapatkan barang melalui peminjaman dan memungkirinya, dan ini
berbeda dengan orang yang memungkiri titipan, maka pemilik barang sudah
terlanjur melakukan itu dengan memercayai peminjamnya.

Pembongkar Kuburan

Perbedaan semacam ini juga terjadi terkait hukum pembongkar kuburan
yang mencuri kafan mayat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumannya
adalah tangannya dipotong, karena dia benar-benar pencuri, dan kuburan adalah

tempat penyimpanan. Abu Hanifah, Muhammad, Auzai, dan Tsauri berpendapat
bahwa hukumannya adalah ta'zir, karena dia pembongkar kuburan dan bukan
pencuri. Dengan demikian, dia tidak dikenai hukum terkait pencuri, dan karena

dia mengambil harta yang tidak dimiliki oleh siapa pun, karena mayat tidak
memiliki, serta karena dia mengambil bukan dari tempat penyimpanan.

Kriteria-kriteria yang Ditetapkan
g-<t Terkait Tindak Pencurian (i:s

Dari definisi yang telah dipaparkan sebelum ini, jelaslah bahwa harus
ada kriteria-kriteria tertentu terkait pencuri, barang yang dicuri, dan tempat
pencurian agar tindak pencurian yang harus dikenai sanksi hukum benar-benar
dapat dipastikan. Penjelasannya sebagai berikut:
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Kriteria-kriteria yang Harus ditetapkan pada Pencuri

Adapun kriteria-kriteria yang harus ditetapkan pada pencuri agar

dapat disebut pencuri dan harus dikenai sanksi hukum pencurian, kami

menyebutkannya sebagai berikut:

7. Mukallaf. Yaitu seorang pencuri harus balig dan berakal sehat. Dengan

demikian, tidak ada sanksi hukum yang dikenakan terhadap orang gila

tidak pula anak kecil jika mencuri, karena keduanya belum mukallaf (tidak

dibebani kewajiban syariat), tetapi jika anak kecil mencuri, maka dia harus

diberi pembinaan yang memadai. Dalam hal ini tidak disyaratkan harus

beragama Islam. Jika seorang dzimmi (kalir yang dilindungi) atau orang

yang murtad melakukan tindak pencurian, maka dia dikenai hukuman

potong tangan' sebagaimana muslim dikenai hukuman potong tangan,

jika dia mencuri dari dzimmi.

Berinisiatif. Yaitu seorang pencuri melakukan tindak pencurian dengan

inisiatifnya sendiri. lika dia dipaksa untuk mencuri, maka dia tidak

dinyatakan sebagai pencuri, karena pemaksaan telah meniadakan inisiatif,

dan ketiadaan inisiatif menggugurkan pernbebanan syariat.

Tidak boleh ada kesamaran status terkait barang yang dicuri oleh pencuri.

fika pencurian dilakukan terhadap barang yang masih samar, maka

pencurinya tidak dikenai hukuman potong. Maka dari itu, bapak tidak

dikenai hukuman potong tangan tidak pula ibu lantaran pencurian terhadap

harta anaknya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

J.

"Kmnu drm hnrtsntu bagi bapakntu."2

Demikian pula anak yang mencuri harta kedua orangtuanya tidak dikenai

hukuman potong, atau harta salah satu dari keduanya, karena biasanya anak

diberi keleluasaan terkait harta bapak dan ibunya. Kakek juga tidak dikenai

hukuman potong, karena dia adalah bapak, baik itu dari pihak bapak maupun

pihak ibu. Hukuman potong tangan juga tidak diterapkan pada nasab utama ke

l"l u;t Ci

Sedangkan orang kafir yang terikat perjanjian dan yang meminta jaminan keamanan,
keduanya tidak dikenai hukuman potong tangan jika mencuri, menurut pendapat yang
pallng shahlh dari dua pendapat Syaf i serta menurut Abu Hanifah. Malik dan Ahmad
mengatakan, keduanya dikenai hukuman potong tangan.
HR I6nu Majah kitaii 'hr-Tijdrht,"bab "Miilir-Rijul min MklWaladihi," Izz9r] jilid lI, hal.
769. Dalam az-Zawiid: sanadnya shabih, dan para periwayatnya terPercaya berdasarkan
syarat Bukhari. Dan Musnad Ahmad jilid II, hal. zo4, dengan lafalnyx_. serta k!a\,'-pagi.
orangtuamu."Jilid II, hal. 17g,2t4. Menirrut al-Allamah Albairi shahih dalam lrwh' al-Ghalil
jilid VII, hal 4z.
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atas dan ke bawah. Maksud saya, bapak dan kakek, serta anak dan anaknya anak
(cucu). Adapun kerabat yang memiliki hubungan persaudaraan, menurut Abu
Hanifah dan Tsauri hukuman potong tidak dikenakan terhadap seorang pun
di antara kerabat yang memiliki hubungan sebagai muhrim. Seperti bibi dari
pihak bapak, bibi dari pihak ibu, saudara perempuan, paman dari pihak bapak,
paman dari pihak ibu, dan saudara laki-laki, karena hukuman potong tangan

berimplikasi pada terputusnya hubungan persaudaraan yang diperintahkan
oleh Allah agar jalinannya tetap dijaga, dan karena mereka memiliki hak untuk
memasuki rumah, dan itu merupakan izin dari pemiliknya yang tidak perlu
diwaspadainya.'

Malik, Syaf i, Ahmad, dan Ishak ra. mengatakan, jika salah satu dari
keduanya mencuri yang lain lantaran kesamaran percampuran dan kesamaran

harta, maka adanya percampuran di antara keduanya berarti tidak adanya

kecermatan terkait penyimpanannya, dan dapat ditentukan bahwa kesamaran

terjadi pada harta. Jika penyimpanan dilakukan kurang cermat dan kesamaran

terdapat pada harta, maka hukuman potong gugur. Ini adalah pandangan Abu
Hanifah dan Syaf i ra. menurut salah satu dari dua pendapatnya. Sedangkan

riwayat lainnya dari Ahmad ra.. Malik dan Tsauri ra. serta riwayat dari Ahmad
ra. dan salah satu pendapat Syaf i ra. mengatakan, jika masing-masing terpisah

di rumah sendiri termasuk barangnya, maka yang mencuri dari harta rekannya

dikenai hukuman potong tangan, lantaran adanya kewaspadaan dari satu sisi,

dan di sisi lain lantaran kemandirian masing-masing dari keduanya.

Pembantu yang melayani tuannya sendirian' tidak dikenai hukuman potong

tangan. Dari Abdullah bin Umar ra bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki
datang kepada Umar ra. dengan membawa seorang pembantunya. Dia berkata,
potonglah tangannya, karena dia telah mencuri cermin istriku. Umar ra. berkata,

tidak ada ketentuan potong tangan baginya. Dia adalah pembantu kalian yang
mengambil barang kalian.r Ini adalah pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud yang
tidak disanggah oleh para sahabat. Orang yang mencuri dari kas negara tidak
dikenai hukuman potong tangan jika dia seorang muslim, berdasarkan riwayat
yang mengatakan bahwa seorang pejabat Umar ra. menulis surat kepadanya

untuk menanyakan kepadanya tentang orang yang mencuri dari kas negara?

Umar menjawab, jangan kenai dia hukuman potong tangan. Tidak ada seorang

' Dalam hal ini dia seperti tamu yang diperkenankan masuk rurnah, maka dia tidak dikenai
hukuman potong tangan jika meniuri.

' Sy.alat ini ditetapkan oleh Malik. Adapun Syali'i, kadang mensyaratkannya dan kadang
tidak mensyaratkannya.
Shahih. Lihat lrwd' al-Ghalil jllid VIII, hal. 75.
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pun melainkan memiliki hak pada kas negara.' Sya'bi meriwayatkan bahwa

seorang laki-laki mencuri dari kas negara. Begitu kejadian ini diketahui Ali ra.,

dia pun berkata, dia memiliki bagian padanya. Dia tidak menerapkan hukuman

potong terhadap orang itu.'Perkataan Umar dan perkataan Ali terkait dua kasus

tersebut merupakan penjelasan terkait sebab tidak diterapkannya hukuman

potong terhadap orang yang mencuri dari kas negara, karena itu menimbulkan
kesamaran yang menjadikan hukuman potong tidak diterapkan terhadap orang

tersebut. Ibnu Qudamah mengatakan, sebagaimana jika dia mencuri dari harta
miliknya yang dikelola bersama rekannya, dan orang yang mencuri dari harta

rampasan perang namun dia memiliki hakr padanya, atau milik orangtuanya

atau tuannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.a

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa seorang budak
dari bagian seperlima5 mencuri dari harta seperlima. Begitu diajukan kepada

Rasulullah saw., beliau tidak menjatuhkan hukuman potong baginya dan beliau

bersabda,

t; Jx. a-
" Sebagian lurta AIIolt rrrcncuri sebngian ynng lain."('

Hukuman potong juga diterapkan pada orang yang mencuri dari orang yang

diberinya utang namun mengulur-ulur pembayaran padahal sudah memiliki
kecukupan untuk melunasi utang, atau orang yang memungkiri utang, karena

itu berarti pengembalian utangnya, kecuali jika orang yang berutang mengakui

utangnya dan mampu melunasinya, maka pemberi utang dikenai hukuman

potong tangan jika mencuri dari pihakyang diutanginya, karena itu merupakan

kesamaran baginya terkait tindak pencuriannya. Hukuman potong juga tidak
diterapkan pada kasus pencurian barang pinjaman dari tangan orang yang

meminjam, karena tangan peminjam adalah tangan amanah dan bukan tangan

pemilik.

Terkait orang yang mengambil harta tanpa izin dan mencurinya, lantas dia

Lemah. Lrhat lrwh' al-Ghalil jilid VIII, hal. 76.
Lemah. Llhat lrwh' al-Ghalil j1\id VIII, hal. 76.
fika dia tidak memiliki hak padanya, maka dia dikenai hukuman potong menurut kesepakatan
ulama.
Malik berpendapat bahwa hukuman potong tetap dikenakan kepadanya sebagai pengamalan
terhadap makna ayat secara zhahir yang berlaku umum tanpa pengkhususan.
Budak dari bagian seperlimar maksudnya adalah budak yang diambil dari harta rampasan
perang. Mencuri dari seperlima, maksudnya adalah seperlima dari harta rampasan perang.
HR lbnu Majah kitab 'al-Hudnd,"bab'bl-Abd Saraqa," [259o] jilid II, hal. 864. Dalam
az-Zawdid; pada sanadnya terdapat Jabarah, dia adalah periwayat lemah, dan menurut
al-Allamah Albani dia lemah dalam lrwh' al-Ghalil jilid VIII, hal,. 77.

nr Ju
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menyimpannya, namun kemudian ada pencuri yang mencuri harta tersebut,

Syaf i dan Ahmad mengatakan, dia tidak dikenai hukuman potong, karena itu
adalah penyimpanan yang tidak diridhai pemiliknya. Malik mengatakan, dia

dikenai hukuman potong, karena dia mencuri apa yang tidak ada kesamarannya

baginya dari tempat penyimpanan yang serupa.

fika masyarakat mengalarni krisis dan salah seorang anggota rnasyarakat

mencuri makanan, jika makanannya ada, maka dia dikenai hukuman potong,

karena dia tidak terdesak kebutuhan hingga perlu mencuri. ]ika makanannya

tidak ada, maka dia tidak dikenai hukuman potong, karena dia n-remilik hak

untuk mengambilnya demi memenuhi kebutuhannya. Umar ra. mengatakan,

tidak ada hukuman potong tangan pada masa kelaparan.' Dalam al-Muwaththa','

Malik meriwayatkan bahwa budak-budak milik Hathib mencuri unta betina

milik seorang dari Muzainah lantas menyembelihnya. Setelah mendapatkan

aduan perkara ini, Umar bin Khaththab menyuruh Kutsaryir bin Shalt agar

nremotong tangan mereka. Kemudian Umar berkata, menurutku kamu membuat

mereka kelaparan. Kemudian berkata, demi Allah, aku akan menjatuhkan denda

kepadamu yang memberatkanmu. Kemudian dia berkata kepada orang dari

Muzainah tersebut; beri dia delapan ratus dirham. Ibnu Wahb meriwayatkan

bahwa setelah memerintahkan Kutsalyir bin Shalf agar melnotong tangan

budak-budak yang mencuri itu, Umar bin Khaththab mengutus orang untuk
membawa lnereka menghadapnya. Begitu utusan telah mernbawa mereka, Umar

berkata kepada Abdurrahman bin Hathib; sungguh, seandairrya aku mengetahui

kalian mempekerjakan mereka dan membiarkan mereka kelaparan hingga

seandainya mereka menemukan apa yang diharamkan Allah maka mereka

memakannya, niscava aku memotong mereka. Tetapi, demi Allah, jika kalian

membiarkan mereka, maka aku akan membebanimu dengan denda yang

memberatkanmu.

Kriteria-kriteria yang Harus ditetapkan Terkait Harta
yang dicuri

Adapun kriteria-kriteria yang harus ditetapkan terkait harta yang dicuri
adalah:

Pertama; harta itu termasuk yang boleh dikembangkan, dimiliki, boleh

dijual, dan dapat dijadikan sebagai ganti. Dengan demikian, tidak ada ketentuan

' Lenrah. Lihat lrwh' al-Ghalil jilid VIII, hal. 8o.
' Muwaththa' Malikkitab 'hl-Uqdhiyah," bab 'hl-Qadhh'ft ash-Shawhrt wa al-flartsah," [18)

jilid II, hal. 7a8.

t
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potong tangan terhadap orang yang mencuri khamar dan babi hingga sekalipun

pemiliknya adalah seorang dzimmi, karena Allah mengharamkan kepemilikan

terhadap khamar dan babi, memanfaatkannya bagi seorang muslim dan dzimmi
tanpa ada pembedaan.' Demikian pula tidak ada ketentuan hukuman potong

terhadap orang yang mencuri alat-alat hiburan, seperti Flute, biola, dan seruling,

karena ini semua adalah alat yang tidak boleh digunakan menurut banyak ulama.

Alat-alat ini tidak termasuk yang boleh dikembangkan dan dimiliki namun

boleh dijual. Adapun kalangan yang membolehkan penggunaannya, mereka

sepakat dengan kalangan yang mengharamkannya terkait tidak diterapkannya

hukuman potong tangan bagi pencurinya, lantaran adanya kesamaran, dan

kesamaran-kesamaran itu menggugurkan sanksi hukum.

Para ulama berbeda pendapat terkait pencurian terhadap anak kecil yang

merdeka dan belum mumaryiz (belum bisa membedakan baik dan buruk). Abu

Hanifah dan Syaf i mengatakan, tidak ada hukuman potong tangan terhadap

orang yang mencurinya, karena dia bukan harta, namun pencurinya dikenai

hukuman ta'zir, meskipun anak itu mengenakan perhiasan atau pakaian,

pencurinya tetap tidak dikenai hukuman potong tangan, karena perhiasan yang

ada padanya adalah bagian dari dirinya dan bukan sebagai tujuan pengambilan.'

Malik mengatakan, pencuriannya dikenai hukuman potong tangan, karena dia

termasuk harta yang paling berharga dan pencurinya tidak dikenai hukuman

potong tangan lantaran harta itu sendiri, tapi pencuri dikenai hukuman potong

tangan lantaran ketertarikan jiwa terhadapnya, dan lantaran ketertarikan jiwa

terhadap orang merdeka lebih besar dari pada ketertarikan jiwa terhadap budak,

sebab, meskipun budak diperjualbelikan, namun dia memiliki kewenangan

terhadap dirinya, maka dia tidak termasuk sebagai sesuatu yang disimpan.

Sedangkan barang yang boleh dimiliki namun tidak boleh dijual, seperti anjing

yang boleh dipergunakan,r dan tidak dikenai hukuman potong terkait anjing

yang tidak boleh dipergunakan.

Ashbagh, seorang penganut mazhab Maliki, mengatakan terkait daging

qurban; jika hewan qurban dicuri sebelum disembelih, maka pencurinya dikenai

Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang dzimmi dibolehkan memiliki khamar dan babi,
serta bahwasanya orang yang merusaknya harus menanggung nilainya. Tetapi Abu Hanifah
tetap sepakat dengan ulama fikih terkait tidak diterapkan hukuman potong terhadap orang
yang mencurinya lantaran tidak terpenuhinya nilai ekonomis yang merupakan syarat adanya
sanksi hukum.
Abu Yusuf mengatakan, dia dikenai hukuman potong tangan jika kadar perhiasan itu
mencapai nishab, karena jika dia mencuri perhiasan saja atau pakaian saja, maka dia dikenai
hukuman potong tangan terkait barang curiannya itu, demikian pula dengan pencurian
terhadapnya disertai barang lainnya.
Anjingyang boleh dipergunakan adalah anjing untuk penjagaan tempat dan tanaman, serta
anjing buruan.
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hukuman potong tangan. lika dia mencurinya setelah penyembelihan, maka
tidak dikenai hukuman potong tangan. Adapun pencurian air, es, rumput, garam,
dan tanah, penulis al-Mughni mengatakan, jika yang dicuri air, maka tidak ada

hukuman potong tangan padanya. Pendapat ini disampaikan oleh Abu bakar dan
Abu Ishak, karena biasanya air tidak termasuk harta yang dikembangkan, dan saya

tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalarn hal ini. fika yang dicuri adalah
rumput atau garam, Abu Bakar mengatakan, tidak ada hukuman potong tangan
padanya, karena ia termasuk yang ditetapkan oleh syariat sebagai milik bersama.
Dengan demikian ia rnirip dengan air. Abu Ishakbin Syaqila mengatakan, dalam
hal ini dikenai hukuman potong tangan, karena rumput atau garam biasanya
dapat dikembangkan, maka ia mirip dengan jerami dan gandum. Sedangkan es,

al-Qadhy mengatakan, ia seperti air, karena ia adalah air yang membeku, maka ia
mirip dengan cairan beku, dan yang lebih mirip adalah ia seperti garam, karena
biasanya ia berubah. Dengan demikian, es seperti garam yang mengandung air.

Adapun tanah, jika tanah itu termasuk jenis yang kurang diminati seperti tanah
yang disediakan untuk adukan dan bangunan, maka tidak ada hukuman potong
padanya, karena ia tidak termasuk harta yang dikembangkan. fika ia termasuk
tanah yang memiliki nilai yang tinggi seperti tanah Armeni yang disiapkan untuk
pengobatan, atau yang disiapkan untuk mandi lulur, atau bahan campuran, seperti
lumpur merah, maka ada dua pandangan dalam hal ini:

l. Pertama, tidak ada hukuman potong tangan padanya, karena ia termasuk
jenis yang tidak dikembangkan, maka ia mirip dengan air.

z. Kedua, hukuman potong tangan diterapkan padanya, karena biasanya ia dapat
dikembangkan, dan diekspor ke berbagai negeri untuk diperdagangkan,
maka ia mirip dengan batang kayu India.'

Adapun pencurian terhadap barang yang pada dasarnya dibolehkan, seperti
ikan dan burung,' maka hukuman potong tangan tidak diterapkan terhadap
orang yang mencurinya selama tidak berada di tempat penyimpanan. fika berada
di wadah tertentu, para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. penganut

mazhab Maliki dan penganut mazhab Syaf i berpendapat bahwa pencurinya
dikenai hukuman potong tangan, karena dia mencuri harta yang bernilai dari
tempat terlindungi. Penganut mazhab Hanafi dan penganut mazhab Hambali
berpendapat bahwa dalam hal ini tidak diterapkan hukuman potong tangan,
berdasarkan riwayat dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

' Lihat al-Mughni j1\idX,hal.247.
' Yaitu ikan dengan berbagai jenisnya termasuk ikan asin. Sedangkan burung dengan berbagai

jenisnya, termasuk ayam, merpati, dan angsa.
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o-I-r1 J -L^ aJl

"Burusn rnilik orang yang mengatnbilnyn."l

Hadits ini memunculkan kesamaranyang dapat menjadi alasan pengguguran

sanksi hukum. Abdullah bin Yasar mengatakan, seorang laki-laki yang telah

mencuri ayam dihadapkan kepada Umar bin Abdul Aziz.Begitu Umar hendak

menjatuhkan hukuman potong terhadap orang itu, Salim bin Abdurrahman

segera berkata kepada Umar; Utsman ra. mengatakan, tidak ada hukuman

potong tangan terkait burung. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Umar

bin Abdul Aziz meminta fatwa kepada Saib bin Yazidyanglantas berkata, aku

belum pernah melihat seorang pun menjatuhkan hukuman potong terkait

burung, dan tidak ada ketentuan hukuman potong dalam hal ini. Umar pun

melepaskan orang tersebut tanpa dikenai hukuman potong. Sebagian ulama

fikih mengatakan, burung yang dinyatakan boleh adalah burung yang menjadi

buruan selain ayam dan angsa yang jika dicuri maka diterapkan hukuman

potong tangan padanya, karena ia termasuk yang dipelihara penduduk. Abu

Hanifah mengatakan, tidak ada hukuman potong terkait pencurian makanan

basah, seperti susu, daging, dan buah segar. Hukuman potong juga tidak

diberlakukan pada rumput liar dan kayu bakar serta barang-barang yang tidak

diminati lainnya dan biasanya pemiliknya tidak enggan memberikannya. Dalam

hal ini tidak perlu ada tindakan yang menjerakan dan pengawasan terhadapnya

pun relatif minim. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

"Tidak ada lrukumnn potong pnda buah tidak pula daging kurnro bassh."2

Karena mengandung kesamaran kepemilikan lantaran adanya kesertaan

secara umum, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

.5 \s t- g tt Y

' Nashb ar-Rhyah karya Zailai kitab 'izsft Shaid," Pasal "Fi ar-Ramy," jilid IV hal. 3 r 8. Dia
mengatakan, g/iari&.

' HRAbuDaudkitab'hl-Hudad,"bab"MaldQathlafihi," [+:88] jilidlVhal. r:+, r35.Nasai
kitab "Qath'u as-Sdriq,"l:ab "Md ld Qathhfiht," jilid VIII, hal. 68. Tirmidzi kitab 'hl-Hudid,"
bab"MAlh:afildQathafiTsamrwaldKatsr"j++gltilidIVhal.5z,53.Al-Muwaththa'kitab
"al-Hud,hd,"6ab "MhIh'Qathhfihi," ltz.ljilid II, hal. 83e. Ibnu Majah kitab "al-Hudad,"bab
"La Yuqtha' fi Tsamr walh Katsr," [2593, z59a] ji\d II, hal. 405. Dalam az-Zawdid; pada
sanadnla teidapat Abdullah bin Said al-Maqbary, dia periwayat lemah, menurut Albani
shahih.dalam Irwa' al-Ghalil jilid Vlll, hal.7z. Katsr adalah daging pohon korma yang
t.rl"t"k di tengah pohon. Sedangkan tsamr ditafsirkan dengan afa y'ahg tergantung fadi
pohon sebelum buah dipetik dan diletakkan di tempat penyimpanan. Ada yang mengatakan
maksudnya adalah tidak ada hukuman potong terkait apa yang mudah rusak walaupun
setelah disimpan.
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,tJr, .'.}u(Ji, .rU' :a-:)u or JS j ;Ui
"Muttusia bersektrtu paLlo tiga; nir, runtput, dnrt npi."l

Di antara yang diperselisihkan di antirra ulanra adalah nrasrlah pencurian

mushaf Al-Qurhn. Abu Hanifah mengatakan, tidak ada hukuman potong pada

orang yang mencuri mushaf Al-Quran, karena ia bukan sebagai harta, dan

karena setiap orang rnemilik hak terhadap mushaf Al-Qur'an. Malik, Syaf i, Abu

Tsaur, Abu Yusuf dari kalangan penganut mazhab Hanafi, dan Ibnu Munclzir

mengatakan, hukuman potong diberlakukan terhadap pencuri mushaf Al-

Qur'an jika nilainya telah mencapai nishab yang ditetapkan untuk dilaksanakan

hukumarr potong tangan.

Keduo; syarat kedua yang rvajib terpenuhi terkait harta yang dicuri adalah

bahwa barang yang dicuri harus mencapai nishab, karena harus ada sesuatu yang

dijadikan sebagai acuan untuk rnenerapkan sanksi hukum, dan barang tersebut

harus memiliki nilai yang jika nilai itu hilang akan merugikan manusia. Sebab,

biasanya marrusia tidak mempermasalahkan harta yang remeh nilainya. Maka

dari itu, generasi Islam terdahulu tidak menerapkan hukuman potong tangan

terkait barang yirng remeh. Para ulama hkih berbeda pendapat terkait batasan

nishab ini. Mayoritas ulama berpendapat bahrva hukuman potong tangan tidak
dapat diterapkan kecuali terkait pencurian dengan niiai seperempat dinar emas,

atau tiga dirham perak, atau yang nilainya setara dengan seperempat dinar, atau

tiga dirharn. Dalam pernbatasan kadar ini terdapat hikn,ah yang cukup jelas,

sebab, itu adalah kadar pertengahan yang relatif rnencukupi urrtuk satu hari

bagi seseorang dan orang yang berada dalam tanggungannya pada umumnya.

Makanan seseorang dan keluarganya selama satu hari sangat penting pada

kebanyakan orang, berdasarkan riwayat dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw.

menerapkan hukuman potongtangan terhadap pencuri dengan nilai seperempat

dinar atau lebih. Dalam riwayat lain secara mttrfu',

' HR Abu Daud Kita "Ltl-BuyA'," bab "Fi Man'i al'Mh'," ja77l jllid III, hal. 276. Ibnu Majah
kitab 'ar-Ruhin," bab 'irl-Muslinhn Syurakh' fi Tsaldts," lz47 z, za7 3l jtlidll hal. 826. Ahmad
jilid V, hal. 36a.
Sabda beliau, "Kaun Muslimin bersekutu pada tiga; air, rumput, dan api." Ada kalangan
yang memahami hadits ini secara tekstual dan mengatakan, tiga hal ini tidak dimiliki
dan tidak boleh dijual secara mutlak. Pendapat yang masyhur di antara ulama adalah
bahwa yang dimaksud dengan rumput dalarn hadits ini adalah rurDput yang dibolehkan
dan bukan rumput khusus yang dimiliki seseorang. Yang dimaksud dengan air adalah air
langit, sumber air, dan sungai-sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan api adalah
pohon yang kayunya boleh dijadikan kayu bakar oleh orang-orang yang menggunakannl'a.
Khaththabi mengatakan, rumput aclalah yang berada di lahan kosong yang dijadikan tempat
penggembalaan orang-orang dan tidak khusus rnenjadi milik seseorang.
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,:6 tr-"'. e" €.\\:)a' i c;t I
"Tangan pencuri tiaot ai'pinrn ir*,^i ,rdo seperempat dinar ntau lebih."1

HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain milik Nasai

secara marfu','

'.>.Il ',c J q)
U9J

"Tongon tidnk dipotong pada yang kurang dari harga perisai."3

Aisyah ditanya, berapa harga perisai? Aisyah menjawab' seperempat

dinar. Pernyataan ini didukung hadits Ibnu Umar dalam ash-Shahihain bahwa

Rasulullah saw. menerapkan hukuman potong tangan terkait pencurian perisai

yang harganya tiga dirham. Dalam riwayat lain; nilainya tiga dirham'a

Menurut pendapat pengikut mazhab Hanafi, nishab wajib untuk diterapkan

hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham dan hukuman potong tangan

tidak diterapkan pada yang kurang darinya. Mereka berhujjah dengan ketentuan

yang terdapat dalam riwayat Baihaki, Thahawi, dan Nasai dari Ibnu Abbas'

Amru bin Syuaib, dari bapaknya dari kakeknya, terkait ketentuan harga perisa

yaitu sepuluh dirham.

Hasan al-Bashry dan Daud azh-Zhahiry berpendapat bahwa hukuman

potong tangan dapat diterapkan baik nilai barang yang dicuri banyak maupun

sedikit sebagai pengamalan kemutlakan ayat, dan berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

t o r' ot /

L!-9 -LJl ,,b-tu \

HR Bukhari kitab 'al-Hudid," bab "Qaulullhh Tahlh, "Wassdriqu wasshriqatu Faqtha'A

Aidivahuma," (Al-Mi'idah Is ]: t8) iilid VI I L hal. 4z r ' dengan lafal, "Tangan pencuri dipotong.."
Muslim kitab 'hl-Hudnd," bab "Hitdd as-sariqah wa Nishabuha," I r ' u, + ] jilid III' hal. I j r z.

Abu Daud kitab -hl-Hudia," AaA "ua Yuqthi'u fthi as-Saric1," j1]lid IV hal. s+s. Nasai kitab
"Qath'u as-sdriq,"bab-hLqadrulladzi idzdsaraqahu as-sariciQuthiht Yaduftu,"jilid vIII, hal.

77-sr. Tirmidii kitab "al-Hudid," bab "Ma IAd fi kam Tuqtha'u Yad as'Sariq," jilid IV hal.

!o. Ibnu Majah kitab "al-Hudttrl,"bab "Hadd ai Shriq." lziSs).dengan lafal, "Tangan_tidak

dipotonp kecuali pada s?pcrcmpot dinar atau lebih." Ahmad dalam al-Musnad jilid VI, hal.
,6q,r+6. Baihakikitabrhs-saiiqaft,"bab "MaYalibulihial'Qath'u." jilid VIIl,hal. zl+.,
Hft Niiai kitab 'Q.?lhu as-Sar'iq," bal>'hl-Qadr atladzi idzA Saraqahu as'Sdriq Quthiht
Yaduhu," [ae3 5 ] jilid VIII, hal. 8 r . Baihaki kitab 'hs-Srriq a\i pa! "!!!tilhl an-Ndqilin fi
Tsaman al-Mijai wa md yashifohu minhu wa mdlh yashihhu," jilid VIII, hal. 256.
Perisai adalah tameng yang digunakan untuk melindungi diri dalam peperangan.
HR Bukhari kitab 'il:HuAndi bab "Qaulullah Tahla. "Wassariqu wassariqatu Faqtha'i
Aidivahumd," (Al-Mn'idah Is]: :8) iilid VIII, hal.4zr. Muslim kitab'hl-Hud^d"'bab "Hadd
as-S'ariqah wa Nishabuha." [6] jilid III, hal. r jr 3. Tirmidzikitab'hl-Hudud." bab "Ma ldh
fi kam Tuqtha'u Yad as-Sariq."'ltqq6l jilid IV, hal. 5o. Ibnu Majah kirab 'hl-Eudnd"'bab

"'Hadd as-Sdriq," lz5saljilid'll, hal. 862. Abu Daud kitab 'hl-Hudid," bab "Ma Yuqtha'u
jlhi as-Sdric1," l+t9s, +ts6ljilid III, hal. r34.
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"Allsh neloknnt pettcuri V0ng tneflcuri tdur ltntns tortgttrutrltt dipotong, dan

mencuri tqli lsntns tangttnnyn dipotottg."I

Mayoritas ularna memberikan tanggapan terkait haclits ini, bahtva Amasy

sebagai periwayat hadits ini menafsirkan telur dengan telur besi yang dipakai

untuk perang, dan itu seperti periszri, dan harganya bisa lebih dari harga perisai.'

Sedangkan tali menurut mereka ada yang setara dengan beberapa dirham.3

Nilai tukar seperempat dinar adalah tiga dirham. Dalam ar-Raudholr an-

Nadiyah; Syaf i mengatakan, seperempat dinirr sesuai dengan tiga dirham. Yaitu,

bahwasanya nilai tukar uang pada rnasa Rasulullah saw. adalah dua belas dirham

senilai satu dirhanr, dan ini sesuai dengan ketentuan terkait kadar denda dari

emas senilai seribu dinar, dan dari perak senilai dua belas ribr"r dirhant.

Abu Hanifah dan para penganut rnazhabnyer berpendapat bahwa nishab

wajib bagi hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham, atau satu dinar,

atau barang yang senilai dengan salah satu dari kedr.ranya. Hukuman potong

tangzrn tidak diterapkarr pacla yang kurang dari jurnlah itu, karena harga

perisai pada masa Rasulullah saw. adalah sepuluh dirham, sebagaimana yang

dirirvayatkan oleh Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya. Batasan ini
pun diriwayatkan darri Ibnu Abbas dan lainrrl'a. Mereka mengatakan, batasan

harga perisai mengikuti batasan ir-ri adalah lebih hati-hati, dan sanksi hukum

dapat tertolak oleh adanya kesamaran, serta penerapannya seakan-akan

merupakan kesamaran dalam pengamalan terkait yang kurang dari batasan itu.

Yang benar adalah; pertimbangan terhadap harga perisai dengan nilai sepuluh

dirham bertentangan dengan yang ditentukan dalam hadits yang lebih shahih

darinya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam beberapa riwayat lain yang

shahih. Malik dan Ahmad mengatakan terkait riwayat yang paling rrrenonjol

darinya; rrishab pencurian adalah seperempat dinar, atau tiga dirham, atau

barang yang nilainya tiga dirham. Penentuan niiai khusus dengan dirham,

t)/
- , tt

ila- J;l)l AIJI 'rr-\
t' ti lr. ",' '- ,{ r, '-,.3Ij '-ud9 -Fi .Jr-1 . .sJg rz-cu

HR Bukhari kitab'hl-fludttd,"bab "Lu'ina as-Shriqtr idza lam )irsunirna," jilid VIII, hal. r97,
r98, bab "Qaululldh Tahkt, "\{nssdriqu wassiritlntu Faqthu'i Ailiyahuma," (Al-MA'idah [5]:
38) jilid VIII, hal. zoo, zor. Muslim kitab'hl-Huditd," bab "Hadd as-Sariqah wa Nishkbuhh,"
Iz] jitia III, hal. r3r4. Ibnu Majah kitab 'hl-Huditd," bat: "Ha,|d as-S,iiig," Izssr] jilid II,
hal.80z. Maksud hadits ini sebrrgai pcringatan terhadap betirpa besar kerugiatrnya, yaitu
kehilangan tangannya sebagai konsekuensi yang harus ditanggLrngnya untuk menggantikan
hak pada harta, yaitu serer-npat dinar, sebab nilair-rva sanra dengan nilai telur dan tali terkait
keremehannya.
Ada yang berpendapat bahrva itu merupakan pemberitrhuan terk.rit apa )'ang sebenarnya
terjadi. Maksudnya, dia mencuri inihingga menjadi sebab dipotongnya tangannya lantaran
secara bertahap nilainya mencapai lebih dari nilai tersebut.
Lihat takhrij hadits sebelum ini.
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sedangkan harga adalah pokok yang sebagiannya tidak dinilai dengan sebagian

yang lain. Ketentuan hukuman potong tangan dengan nilai curian seperempat

dinar padahal dendanya mencapai lima ratus dinar ini mendapatkan sanggahan

dari seorang penyair yang mengatakan,

Tangan dengan niloi linn rstus dinar dendanya

Lsntss bngaimana mungkin ia dipotong hanya dengnn nilai seperentpat

dinar sajn?

sungguh kontrnrliktif dan tidak ada ynng dapat kita perbuat selain dinm saja

terhadapnyo

Don kito menolnn perlindungan dari Pelindungkita dtui cell

Penyanggah ini benar-benar tidak berdasar, sebab Islam telah mengim-

plementasikan hukuman potong tangan dalam batas seperempat dinar sebagai

penjagaan terhadap harta, dan menetapkan dendanya sebenar lima ratus dinar,

untuk menjaganya. Tangan itu sungguh berharga saat ia dapat dipercaya. Na-

mun, begitu berkhianat maka menjadi rendahlah nilainya. Maka dari itu

dikatakan,

Tangan dengan niloi limo rotus dinar dendanya

Tetapi ia dapat dipotong lantaran seperenrpat dinar nilainya

S eb agai p enj a gann terl ndap d a r ah y an g s an gat b erhar ga

Dan pnling rnurah saat qda pengklianatan terlndap hnrta, makn

perhatikan likrncrlr Yang Maln Kuasa

Kapan Nilai Barang Curian ditetapkan?

Keabsahan dan penetapan nilai barang curian adalah pada hari ketika

terjadi pencurian, menurut Malik, penganut mazhab syaf i, dan penganut

mazhab Hambali. Abu Hanifah mengatakan, barang curian ditetapkan nilainya

pada hari penetapan keputusan hukuman potong tangan terhadapnya'

Pencurian BerkelomPok

Jika sekelompok orang melakukan tindakpencurian terhadap sejumlah harta

yang jika dibagikan di antara mereka maka bagian masing-masing dari mereka

mencapai batasan yang dapat dikenai hukuman potong tangan, maka mereka

semua dikenai hukuman potong tangan, sesuai dengan kesepakatan ulama fikih.

Adapun jika jumlah harta ini mencapai nishab namun jika dibagikan di antara
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para pencuri maka bagian masing-masing dari mereka tidak mencapai nishab
yang mewajibkan penerapan hukuman potong tangan, dalam hal ini para ulama
fikih berbeda pendapat. Mayoritas ulama fikih mengatakan, mereka semua harus
dikenai hukuman potong tangan. Abu Hanifah mengatakan, hukuman potong
tangan tidak diterapkan hingga bagian yang diterima masing-masing dari
mereka mencapai nishab. Ibnu Rusyd mengatakan, kalangan yang menerapkan
hukuman potong tangan terhadap mereka semua memandang bahwa hukuman
itu hanya berkaitan dengan penjagaan terhadap harta. sementara kalangan yang
memandang bahwa pemotongan tangan hanya berkaitan dengan batasan ini
bukan pada yang kurang darinya, lantaran adanya kehormatan tangan, mereka
mengatakan, tangan satu kelompok orang tidak dikenai hukuman potong terkait
apa yang diwajibkan syariat dalam hukuman potong tangan.

Kriteria yang diiadikan Acuan Terkait Letak Barang Curian

Adapun terkait letak barang curian, yaitu berada di tempat penyimpanan.
Tempat penyimpanan adalah tempat yang disediakan untuk menjaga sesuatu,
seperti rumah, toko, kandang, gudang, tempat pengeringan, dan semacamnya.
Dalam hal ini tidak ada acuan yang ditetapkan oleh syariat tidak pula dari segi
bahasa. Tetapi kriterianya dikembalikan kepada kebiasaan. Syariat mengakomodir
ketentuan tempat penyimpanan karena ini merupakan bukti terkait perhatian
pemilik harta terhadapnya dan sebagai penjagaan terhadapnya serta untuk
melindunginya agar tidak rentan terhadap kehilangan. Dalilnya adalah hadits
yang diriwayatkan Amru bin syuaib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa dia
mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. saat ditanya oleh seorang laki-laki
tentang tempat penggembalaan di kebun yang dijaga, beliau bersabda,

J;9. V d t;t
t, -rl
e'al

t'4--t3 LA-)-b.9 'r i''i t"i ,JK ,-?) ,;i \ia 't=

tf

"Padanya dikenai (hukunrun berupn denda) hnrganyn dun knri ripat tlon
pukulan sebagai pelajaran. Dan yang diambit dnri kandangnyo, rlikenai lrukurnan
potong tangan jika ynng dismbil dnrinyn mencapai harga perisai."l ornng itu
bertanya, zunhai Rssulullnh, bagairnana dengan pakaian rlan yang rtiarnhil darinya
pada kantong-kantongny a? B eli qu ber scrb da,

' B"l.u -.-q 'bl<an 
penerapan hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri domba

dan Kanclangnya yang merupakan tempat perlindungan baginya. Dan beliau menggugurkan
h-u-K!mal potonFrangan dari orqng yang mencurinya dari tempat penggembalal-niya. Ini
mengandung dallt aclanya penetapan tempat penyimpanan sebagai acuan.
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"Sinpn rlong ilrcngatrtltil dengnrt rtutlutrnla dnn tidak ntengnmbil barang

curion dengnrt bngian pnkninnntla, nmks tidsk sdo sonksi lrukum apapun yang

ditnnggttrtgrrtla. Dnrr qnng rnenrLttutn (bnrnng curian), tnka dia lnrus nrcnanggung

dua koli lipat lnrgnntln dmt ltukulan sebngni pelnjnran. Dnn yang dianfuil dari

terrrptt penqintpnnnrrnl1n dikarmi lrukunntr potong tangnn jika yang dinmbil

darinya trmrcnpai lmrga perisni." HR Ahmad, Nasai, Hakim dan menurutnya

shahih, dan menurut Tirmidzi hadits hasan.'

Amru bin Sluaib rnerirvayatkan dari bapaknya dari kakeknya dari Rasulullah

saw. bahwa beliau bersabda,

L!.tnu.irA' .i -rrlr ''ti ';p. q4' i.'f -l \l' I 9') t l t t c

HR Nasai kitab "Qatft u as-Sdriq," bab "ats-Tsamr Yusraq bada an Yu'wihi al-larin," l+9s8,
a9591 jilid VIII, hal. 85, 86. Hakim dalam al-Mustadrakkttab'al-Hudnd," jilid IV hal. tBr.
Hakim mengatakan, ini rdalah Sunnah yang hanya diriwayatkan sendiri oleh Amru bin
Syuaib bin Muhammarl dari kakeknya, Abduliah bin Amru bin Ash. |ika periwayat dari
Amru bin Syuaib terpercaya, maka dia seperti Ayub dari Nafi'dari Ibnu Umar (riwayatnya
valid). Dzahabi menyepakatinya. Ahmad dalam al-Musnad jilidII, hal. r8o, zo8. Menurut
Syaikh Albani hadits ini hasan dalam lrwh' al-Ghaliljilid VIII, hal. 09.
riR faihaki kitab 'hs-Sdrl4 ah," bab 'hl-Qath'u fi Kuili ma lahu Tsaman idza Suriqa min
Hirz wa Balaghat Qimatuhu Rubu' Dindr," jilid VIII, hal. 263, 266. Menurut Syaikh Albani
hadits ini hasan dalam lrwh' al-Ghalil, jilid VIII, hal. 09.

t o, -
r.) o, . -r - rr

ilrc ,o .9 ,bJ )z " 
\'--

',*ll ',r ,r.Jue e l_'

"Tidcrk tliterapknn lrtLkwrrnrr potorrg terksit (perrcurinn) kormn yong masih ter-

gantung tidnk puln di Tterkcburtttt't gunutlg. likn kormn sudalt dhnnsukkun ke dalsnr

gudnng atau tempnt purtlirrrporran, trmka ltukumsn potortg pada yang trrencnpoi

hnrgn perisni.")

Dalam dua hadits ini ditetapkan acuan berupa tempat penyimpanan. Ibnu

Qayyirn mengatakan, Rasulullah saw. menggugurkan hukuman potong tangan

dari pencuri buah dari pohorr, dan menerapkan hukuman potong tangan

terhadap pencuri buah dari tempat penyimpanan. Menurut Abu Hanifah rah.

bahwa alasannya adalah lantaran berkurangnya nilai ekonomisnya karena cepat

rusak, dan dia menjadikan ini sebagai acuan pokok terkait setiap yang berkurang

nilai ekonornisnya lantaran cepat rusak. Pendapat mayoritas ulama lebih shahih,

karena Rasulullah sarv. menetapkan tiga ketentuan terkait tempat penyimpanan;

ketentuan yang menetapkan tidak ada hukuman potong tangan sama sekali.

Yaitu jika pencuri langsung memakannya dengan mulutnya. Ketentuan yang
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menetapkan ganti rugi dua kali lipat dan pukulan tanpa diterapkan hukuman
potong tangan. Yaitu jika dia mengeluarkannya dari pohonnya dan mengambilnya.
Ketentuan yang menetapkan diberlakukannya hukuman potong tangan. yaitu

jika dia mencurinya dari tempat penyimpanannya, baik itu buah telah selesai

dikeringkan maupun belum dikeringkan. Acuan penetapannya adalah tempat
dan penyimpanan bukan kering dan basahnya. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah
saw. menggugurkan hukuman potong tangan dari pencuri domba dari tempat
penggembalaannya, dan mewajibkan hukuman potong tangan terhadap pencuri
domba dari kandangnya, sebab kandarrg adalah tempat penyimpanan.

Adanya penetapan acuan terkait tempat penyimpanan ini merupakan
pendapat mayoritas ulama fikih. Namun sejumlah ulama fikih tidak sependapat
dengan acuan ini dan mereka tidak mensyaratkan acuan berupa tempat
penyimpanan untuk menerapkan hukuman potong tangan. Di antara yang
tidak sependapat dengan mayoritas ulama fikih ini adalah Ahmad, Ishak, Zr.rfar,

dan penganut mazhab Zhahir| karena ayat, "Dan laki-laki yang mencuri dan
perempuan yang mencuri.i' (Al-Mfidah [5]: 38) berlaku unrum, dan hadits-
hadits Amru bin Syuaib tidak layak untuk dijadikan dalil yang memberikan
pengkhususan terhadap keumuman ayat ini, lantaran adanya perbedaan konteks
di dalamnya. Hal ini ditanggapi oleh Ibnu Abdil Barr vang mengatakan, hadits-
hadits Amru bin Syuaib wajib diamalkan jika para periwayatnya terpercaya.

Perbedaan Tempat Penyimpanan Lantaran Perbedaan

lenis Harta

Tempat penyimpanan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta.
Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah kebiasaan. Bisa saja sesuatu disebut
sebagai tempat penyimpanan di suatu waktu namun tidak demikian pada
waktu yang lain. Rumah adalah tempat penyimpanan bagi perkakas yang ada
di dalamnya, gudang adalah tempat penyimpanan bagi hasil tanaman, kandang
adalah tempat penyinpanan bagi hewan ternak, dan kandang adalah tempat
penyimpanan bagi kambing, demikian seterusnya.

Manusia Adalah Tempat Perlindungan bagi dirinya

Manusia adalah tempat perlindungan bagi pakaian dan kasur yang diguna-
kannya sebagai tempat tidurnya, baik itu di masjid malrpun di luar masjid.
Siapa yang duduk di jalan disertai dengan barang-barangnya, maka dia menjadi
tempat perlindungan bagi barang-barangnya, baik itu dia dalam keadaan terjaga
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maupun dalam keadaan tidur. Siapa yang mencuri dari orang lain baik berupa

uang maupun barangnya, maka pencuri itu harus dikenai hukuman potong

tangan hanya dengan mengarnbilnya, karena keterlepasan penguasaan pemilik

dari barangnya. Para ulama menetapkan syarat terkait orang yang tidur, yaitu

barang yang dicuri harus berada di bawah badannya atau di bawah kepalanya.

Mereka berHujjah dengan hadits yang disampaikan oleh Ahmad, Abu Daud,

Ibnu Majah, Nasai, dan Hakim dari Shafwan bin Umayah, dia mengatakan,

saat itu aku sedang tidur di masjid dengan memakai baju milikku yang lantas

dicuri. Kemudian kami menangkap pencurinya. Begitu kami rnengajukannya

kepada Rasulullah saw., beliau pun memerintahkan agar pencuri itu dipotong

tangannya. Aku berkata, ya Rasulallah, apakah hukuman potong tangan juga

diterapkan terkait pencurian baju yang harganya tiga puluh dirham! Aku

memberikannya kepadanya. Beliau bersabda,

"Mengnpn ini tidttk korntt lskttkttrr sebelurrr kamu dntang kepadaku!"1

Maksudnya; mengapa kamu tidak memaafkannya dan memberikan

kepadanya sebelum kamu datang kepadaku. Dalam hadits ini terdapat dalil

bahwa tuntutan terhadap barang curian adalah syarat dalam penetapan

hukuman potong tangan.. Seandainya dia memberikan baju yang dicuri itu

kepada pencurinya, atau rnenjualnya sebelum dia mengajukan perkaranya

kepada hakim, maka gugurlah hukuman potong tangan dari pencuri' Ini

sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. yang bersabda, "Mengapa

ini tidak kamu lakukan sebelurn kamu datang kepadaku!"

Orang yang Merobek Kantong Baiu

Para ulama berbeda pendapat terkait orang yang mencuri dengan merobek

kantong baju.r Sejumlah ularna mengatakan, dia dikenai hukuman potong

tangan secara mutlak, baik itu dia meletakkan tangannya di dalam kantong

dan mengeluarkan hartanya maupurl dia merobek kantong dan harta itu

H R Rbu Duud kitab "al-Hudud," brb "Man Soraqa min Hirz." jilid IV. hal. r 38. Nasai kitab
"onth', n< Siria " hah 'hr- Raiul Yatniiwaz'an Snriaatihi," iilid VI I l, hal. 08. lbnu Maiah kitab"Qath'u as-Sdriq," bab'hr- Rai ul Yarni ttwa z'a n Snr i qati hi,l' jilid V_IIl
'hl-Huditd." l'>ab "Man Saraaa min al-Hirz," iitid II, hal. 86s. H:

Ibnu Majah kitab
'Xif iai'"ii'Tll' 'v;t;""'s;;7;; *i,i,ilTi,i::i'il;ii, i'ilG.'ri;iil;"^\;;';i-Li;;;e;;L'dl-Hudad," bab 'Man Saraqn mtn ol-!!rz, Jillo rl, nar. 605. naKlrrl cLatatr uL-lvtusLuuluL

iilid IV hai. 38o. Imam Ahniad dalam al-Misnad jilid VI, hal. +66. Menurut Albani hadits
shahih dalam Irwu'nl-Ghalil iilid Vll. hal. -l+5.
Penielasan trrmbahan lerkait nrasalah ini akan disarnpaikan dalam bahrsan selanjutnya.
Dalim bahasa Arab disebut lharrar. yaitu orang yang merobek kantong baju seseorang

lanras mengambil apa yarrg ada di dalamnya. nia-mbil iiari kata tharr yangtterarti robekan.

Orang ini juga disebut peramPas.
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terjatuh lantas dia mengambilnya. Ini adalah pendapat Malik, Auzai,Abu Tsaur,

Yaqub, Hasan, dan Ibnu Mundzir. Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, dan

Ishak mengatakan, jika itu berupa dirham-dirham yang diikat di bagian luar

kantongnya lantas dia merobeknya dan mengambil dirham-dirham tersebut,

maka dia tidak dikenai hukuman potong tangan. Jika dirham-dirham itu
diikat sampai di dalam kantong dan pencuri memasukkan tangannya lantas

mencurinya, maka dia dikenai hukuman potong tangan.

Masjid Termasuk Sebagai Tempat Penyimpanan

Masjid adalah tempat penyimpanan bagi apa-apa yang biasanya diletakkan

di dalamnya seperti karpet, tikar, lampu kecil, dan lampu besar. Rasulullah saw.

pernah menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri

perisai yang berada di barisan kaum perempuan di masjid. Perisai itu seharga

tiga dirham.' HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai.

Demikian pula jika dia mencuri pintu masjid, atau hiasan yang ada di

dalam masjid yang memiliki nilai ekonomis, karena itu merupakan harta yang

berada di tempat perlindungan tanpa ada kesamaran padanya.

Penganut mazhab Syaf i tidak sependapat terkait lampu kecil yang berada

di dalam masjid dan tikarnya. Dengan demikian, siapa yang mencurinya tidak
dikenai hukuman potong tangan, karena itu dibuat untuk dimanfaatkan kaum

Muslimin dan pencuri memiliki hak terhadapnya, kecuali jika pencurinya

seorang dzimmi, maka dia dikenai hukuman potong tangan, karena dia tidak
memiliki hak padanya.

Pencurian dari Rumah

Ulama fikih sepakat bahwa rumah tidak dinyatakan sebagai tempat per-

lindungan kecuali jika pintunya tertutup. Sebagaimana rnereka juga sepakat

bahwa orang yang mencuri dari rumah yang tidak ditempati secara bersama-

sama, tidak dikenai hukuman potong tangan hingga dia keluar dari rumah.

Mereka berbeda pendapat terkait masalah-masalah yang di antaranya telah

disebutkan oleh penulis buku al-Ifshhh'an Madnt ash-Shihhdfuyang mengatakan,

mereka berbeda pendapat terkait jika dua orang bekerjasama dalam melubangi

' HR Abu Daud kitab "al-Hudid," bab "Md Yuqtha'u fihi as-Shriq," [+186] jilid IV hal. 548.
Nasaikitab "Qath'uas-Sdriq,"bab'bl-QadralladziidzhSaraqahuas-SdriqQuthi'atYaduhu,"
[+goq] jilid VIII, hal. 76. 77. Musnad Ahmad jilid II, hal. r45. Menurut al-Allamah Albani
hadits shahibdalam Irwa' al-Ghalil illid VIII, hal. 68.
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rumah, lantas salah satu dari keduanya masuk dan mengambail barang,

kemudian dia menyerahkannya kepada rekannya yang berada di luar tempat

penyimpanan. Demikian pula jika dia melemparkan barang curian kepada

rekannya yang Iantas mengambilnya. Malik, Syaf i, dan Ahmad mengatakan,

hukuman potong tangan dijatuhkan kepada orang yang berada di dalam dan

tidak dijatuhkan kepada orang yang berada di luar. Abu Hanifah mengatakan,

tidak ada seorang pun dari keduanya yang dikenai hukuman potong tangan.

Mereka berbeda pendapat terkait jika sejumlah orang bekerjasama dalam

melubangi rumah dan mereka masuk ke tempat penyimpanan. Kemudian

sebagian dari mereka mengeluarkan barang yang telah mencapai nishab

sementara sebagian yang lain tidak mengeluarkan aPa-apa serta tidak terlibat

dalam pengeluarannya. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, mereka semua

harus dikenai hukuman potong tangan. Malik dan Syaf i mengatakan, tidak

dikenai hukuman potong tangan kecuali orang-orang yang mengeluarkan

barang. Mereka berbeda pendapat terkait jika orang yang berada di dalam

mendekatkan barang ke lubang dan meninggalkannya, lantas yang berada di

luar memasukkan tangannya dan mengambilnya dari tempat penyimpanan itu.

Abu Hanifah mengatakan, keduanya tidak dikenai hukuman potong tangan'

Malik mengatakan, yang mengeluarkannya dikenai hukuman Potong tangan'

ini sebagai satu pendapat. Adapun terkait orang yang berada di dalam dan

mendekatkan barang ke lubang, terdapat perbedaan pendapat di antara para

penganut mazhab Maliki yang terbagi dalam dua pendapat. Syaf i mengatakan,

hukuman potong tangan dikenakan terhadap orangyang mengeluarkannya saja'

Ahmad mengatakan, keduanya sama-sama dikenai hukuman potong tangan'

Dalam al-Muhadzdzab, Syarl<h Abu Ishak mengatakan, jika dua orang

melubangi tempat penyimpanan lantas salah satu dari keduanya mengambil

harta dan meletakkannya di satu bagian lubang lantas rekannya mengambilnya,

dalam hal ini terdapat dua pendapat yang salah satunya menyatakan bahwa

keduanya harus dikenai hukuman potong tangan, karena jika kami tidak

mengharuskan hukuman potong tangan terhadap keduanya, maka ini
menjadi cara untuk menggugurkan hukuman potong tangan. Pendapat kedua

mengatakan bahwa hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kepada

seorang pun dari keduanya, seperti pendapat Abu Hanifah. Inilah pendapat

yang shahih, karena masing-masing dari keduanya tidak mengeluarkan harta

dari tempat penyimpanan. Jika salah satu dari keduanya melubangi tempat

penyimpanan dan rekannya masuk lantas mengeluarkan harta, maka dalam

hal ini terdapat dua pandangan. Di antara penganut mazhab kami ada yang
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mengatakan, dalam hal ini terdapat dua pendapat seperti masalah sebelumnya.
Dan di antara mereka ada yang mengatakan, hukuman potong tangan tidak
boleh dijatuhkan, sebagai satu pendapat, karena salah satu dari keduanya
melubangi namun tidak mengeluarkan, sementara yang lain mengeluarkan
bukan dari tempat penyimpanan.

Apa yang Menjadi Acuan Penetapan Sanksi Hukum dan Apakah
Tergantung pada Tuntutan Pihak Korban Pencurian?

Sanksi hukum tidak dijatuhkan kecuali jika pihak korban pencurian
menuntut pelaksanaannya,' karena tindakan mernperkarakan yang dilakukan
oleh pihak korban pencurian dan tuntutannya terhadap barang yang dicuri
merupakan syarat. sanksi hukurn dapat ditetapkan dengan adanya dua orang
saksi yang adil, atau dengan adanya pengakuan pelaku yang dalam hal ini cukup
hanya sekali saja menurut Malik, penganut mazhab Syaf i, dan penganut mazhab
Hanafi, karena Rasulullah saw. menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap
pencuri perisai dan pencuri pakaian Shafwan, dan tidak ada riwayat yang
menyatakan bahwa beliau memerintahkan pelaksanaan hukuman potong tangan
dengan adanya pengulangan pengakuan. Adapun terkait adanya pengulangan
berkali-kali dalam beberapa kondisi, maka ini hanya sebagai penegasan. Ahmad,
Ishak, dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwasanya harus ada pengulangan
pengakuan dua kali.'

Pencuri yang Mengklaim Sebagai Pemilik

fika pencuri mengklaim bahwa apa yang diambilnya dari tempat
penyimpanan adalah miliknya setelah ditunjukkan bukti kepadanya bahwa
dia telah mencuri barang yang mencapai nishab dari tempat penyimpanan,
Malik mengatakan, hukuman potong tangan harus dijatuhkan kepadanya dalam
keadaan apapun, dan klaimnya tidak dapat diterima. Abu Hanifah dan Syaf i
mengatakan, tidak dikenai hukuman potong tangan. syaf i menyebutnya sebagai
pencuri yang licik.

!"l"drl"h p""drngan Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayrt yang paling menonjol dari
dua riwayatnya, serta para penganut mazhab syrf i. Malik -engit'akan,"tunlutan lidak
diperlukan.

' Ini diriwayatkan dari Alira. pada Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannal'dan ath-Thahowi
i!!!{!!!,at,s7.Al-Baihaqijitidvlll,hal.zT5.'MenururAlbanishahihdaiam rrwi'or-Giarir,
jilid VIII, hal. 78.
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Penyelidikan Terhadap Pencuri Terkait Apa-apa
yang Dapat Menggugurkan Sanksi

Hakim dianjurkan melakukan penyelidikan terhadap pencuri mengenai

apa-apa yang dapat menggugurkan sanksi, berdasarkan hadits yang diriwayatkan

Abu Umayah al-Makhzumybahwa Rasulullah saw. mendapat pengajuan perkara

terkait seorang pencuri yang mengakui tindak pencurian yang dilakukannya,

namun tidak ada barang bukti bersamanya. Rasulullah saw. pun menanyakan

kepadanya, 'Aku kira kamu tidak mencuri?"'Aku telah mencuri, jawab pencuri

menegaskan. Beliau mengulangi pertanyaan ini hingga dua atau tiga kali dan

kemudian mengeluarkan perintah penetapan eksekusi. Lalu pencuri itu dikenai

hukuman potong tangan. HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai. Para periwayatnya

tepercaya.

Atha' mengatakan, pihak yang berwenang di pengadilan mendapat ajuan

pelaku tindak pencurian, lantas bertanya, apakah kamu telah mencuri? Katakan,

tidak. Atha' menyatakan bahwa Abu Bakar ra. dan Umar ra. pun melakukan

demikian pada saat melakukan proses pengadilan. Dari Abu Darda'bahwasanya

dia mendapat ajuan seorang budak perempuan yang mencuri. Abu Darda'

bertanya, apakah kamu telah mencuri? Katakan, tidak. Lalu budak perempuan

itu berkata, tidak. Lalu Abu Darda membebaskannya. Dari Umar bahwasanya

dia mendapat ajuan seorang laki-laki yang mencuri. Umar bertanya, apakah

kamu telah mencuri? Katakan; tidak. Orang itu berkata, tidak. Lalu Umar

melepaskannya.'

Hukuman Tindak Keiahatan Pencurian

Jika telah diputuskan adanya kejahatan pencurian, maka harus dilaksanakan

hukuman potong tangan terhadap pencuri. Yaitu, tangan kanannya dipotong

tepat di pergelangan telapak tangan, yaitu tulang pergelangan.3 Ini berdasarkan

HR Abu Daud kitab "al Hudnd," bab "fi at-Talqin fi al-HudAdl' [+r8o] jilid IY'hal' s+2, s+t.
Baihaki kitab "as-sariqahi\ab "Ma hhfi al-Iqrai bi'as-sariqah ya 9r;Ry11' gdru," jilid VIII, hal.
276. Nasai kitab "Qarlru as-Sriri4." bab"'Talqin as-Sariq," [4887] jilid Vlll' hal. 07. Ibnu Majah
futab "al Hudud."bab 

*Talqin 
as'Sariq." lzsdzl jilid tt, hal. aoo. Ahmad dalam al-M,usnad ilid

V hal. zqJ. Menurut al-Allimah Albani hadits iemah dalam lrwd' al-Ghaltl, j1\idYIII, hal. 78.

Atsar-atsar ini terdapat pada riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf,dan Baihaki' jilid
VIII, hal. 276. Menuruial-Allamlh Albani shahih dalam lrw6' al-Ghalil, iilidYIII, hal. 79.

Hukuman potong tangan telah diterapkan seiak zaman jahiliah dan kemudian ditetapkan
p.n".npunriyu pnin -iru Islam dengan tambah syarat-syarat lain. Dikatakan; kalangan yang
pertama kali melakukan eksekusi potong tangan pada masa jahiliah adalah bangsa Q,uraisy.
Mereka menjatuhkan hukuman poiong tangan terhadap seorang bernama Dawik, budak Bani
Malih bin Amru bin Khuzahh, dia meicuriharta simpinan di Kabah. Ada yang mengatakan,
yang mencurinya sekumpulan orang yang lantas meletakkannya di tempat Dawik.

Qurthubi mengatakan, pencuri telah dikenai hukuman potong tangan pada masa jahiliah.
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firman Allah swt., "Laki-laki yang mencLtri dan perempuan yang mencuri,

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perknsalagi Muln Bijaksarn."
(Al-Mfidah Is]':8)

Kejahatan hukum pencurian (yang telah diajukan) ini tidak boleh

dimaafkan oleh siapa pun, baik dari pihak korban pencurian maupun pihak

hakim, sebagaimana tidakboleh rnengganti sanksi hukr,rmnya dengan hukumirn

yang lebih ringan darinya, atau menunda pelaksanaannya atau membatalkannya.

Ini berbeda dengan pendapat Syi'ah yang merryatakan bahrva hukuman potong

tangan dapat gugur dari pencuri dengan adanya maaf dari pihak korban

pencurian. Demikian pula mereka berpendapat bahwa meskipun ada kewajiban

untuk melaksanakan sanksi hukurn, penguasa boleh menggugurkan hukuman

dari sebagian kalangan demi kemaslahatan, dan dia juga boleh menundanya dari

sebagian yang lain demi kemaslahatan. Ini berbeda dengan pendapat kalangan

ulama Ahlussunnah yang nreriwayatkan dari Rasulullaih sa\\r. yang bersabda,
t

w;t ^L a, u' )i,1r."\.i J: + ,-+ir rrtr,!(! upli ryr,;

"sntirg rnerttaaJktuilat, knlinu trrknit lrulru,,,n,i di nrttsrn koliatr. fiko ttlalt

diajukan kepada pemimpin, tnoka Allalt tidak lngi memanJknnrrtla trrcskipun din

nrcnn$qn."t lika dia mencuri lagi, tnakn knkinya dipotong.

Kemudian ulama fikih berbedapendapat terkait jika dia mencuri untukyang

ketiga kalinya setelah tangan dan kakinya dipotong. Abu Hanifah mengatakan,

dijatuhi hukuman ta'zir dan ditahan. Syaf i dan lainnya mengatakan, tangan

kirinya dipotong. Kemudian jika dia kembali melakukan tindak pencurian,

maka kaki kanannya dipotong. fika setelah itu dia tetap mencuri, maka dia

dijatuhi hukunan tizir dan ditahan.

Orang pertama yang nrelaktrkan eksekusi hukuman potong tangan pada masa jahiliah
adalah Walid bin Mughirah. Kemudian pada masa Islam, Allah memerintahkan agar pencuri
dikenai hukumarr potong tangan. Pencuri Lrertanla yang dikenai hukuman potong tangan
olel.r Rasulullal.r saw. pada masa Islam dari kalangan laki-laki adalah Khayar bin Adiy bin
Naufal bin Abdu ManaL Dan dari kalangan perempuan; Murrah binti Sufyan bin Abdul Asad
dari Bani Makhzum. Abu Bakar pernah menjatuhkan hukuntan Fotong tangan terhadap
orang Yarnan yang mencuri kalung. Orang itu termasuk penduduk Yaman yang dipotong
tangan dan kakinya. Dia mencuri kalung milik Asma' binti Umais, istri Abu Bakar ash-
Shiddiq ra.. Abu Bakar menrotong tangan kirinya. Sedangkan Umar pernah memotong
tangan Ibnu Samurah, saudara Abdurrahrnan bin Samurah.

' HR Hakim dalarn a/-&ftrstadrak dengan lafal ,vang berbeda kitab 'hi-Hrdrd," jilid IV
hal. 383. Hakim mengarakan, sanad hadits ini shahib, namun Bukhari darr Muslim tidak
merryampaikannya. Abu Daud kitab "al-Hudid," dengrn lafal vang berbeda, bab "al-'Afw
'an al-Hudid mi lam Tablugh as-Sulthhn," [+:26] jilid IV. hal. 54o. Nasai kitab "Qath'u os-
Sdriq," dengan lafal berbeda, bab "lvth Yakfinu Hirzan v,a md 16 Yakinu," [+88t, +886].
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Tindakan Medis Terhadap Tangan Pencuri Setelah dipotong

Setelah dipotong, tangan pencuri harus mendapatkan tindakan medis.

Yaitu bisa dengan diternpelkan pada besi yang sudah dipanaskan dengan api

atau cara-cara lainnya agar darahnya berhenti. Dengan demikian, orang yang

dipotong tangannya tidak mengalami kondisi kritis yang bisa berakibat pada

kehilangan nyawa dan kematian. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw

rnendapat ajuan seorang pencuri yang telah mencuri mantel. Mereka berkata'

wahai Rasulullah, orang ini telah mencuri. Rasulullah saw. bertanya,'Aku

menduga dia tidak mencuri?"'Pencuri berkata, benar, aku telah mencuri, wahai

Rasulullah. Beliau bersabda,

,': *j',, " -j 'o', :,. ,., i,
r gf-l "t t;-*' - icjti29Le: 'ts'l

"Bnittn ditt ltcrgi, Isnttts lnksarmkmt huktnnotr potortg tangan terlndapnya.

Kenttrdisnlakkttn tintlLtknn nrctlis terhtttlrynyn (tangnnnyaVqng dipotong ditenryel-

km kc besi plnas nglr dttrnluryn herlrcnti).) Se telnlt itu btuua dia kepadnku'"

Setelah dilaksanakan hukuman potong tangan, orang itu dibawa menghadap

beliau yang lantas bersabda, "Bertaubatlah kepada Allah." Dia menjawab, aku

telah bertaubat kepada Allah. Beliau bersabda, 'Allah telah menerima taubatmu."l

HR Daraquthni, Hakim, dan Baihaki. Menurut Ibnu Hibban hadits shahih.

Penggantungan Tangan Pencuri di Lehernya

Sebagai pelajaran bagi pencuri dan tindakan untuk menimbulkan efek jera

bagi yang lainnya, syariat memerintahkan agar tangan pencuri yang telah dipotong

digantungkan di lehernya. Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi meriwayatkan, serta

mengatakan hasan gharib, dari Abdullah bin Mahiriz, bahwa dia mengatakan,

aku bertanya kepada Fudhalah tentang penggantungan tangan pencuri di

Iehernya, apakah tindakan ini termasuk Sunnah? Dia menjawab, seorang

Pernyataan ini mengandung isyarat agar pencuri tidak menyampaikan pengakuan dan agar

dia tidak lagi rnelakukirrr tindak pencurian.dia tidak lasi rnelakukitrr tindak pencurian.
Ini merupalan dalil brhwa biay.r tindakan medis dan berbagai perlengkapannya tidak
ditanggung oleh pencuri, tapi diarnbilkan dari kas negara'
Hn rYi'ltiri dalanr a1 Mustadrak kitrb ')/ fiudnd." jllld lV, hal. 38r. Hakim mengatakan.
shahih berdasarkan syarat Muslim namun Bukhari dan Muslimtidak menyam_paikannya.
Baihaki kitab 'hs-Snri4 ah," bab "as-shriq Yasriq Awwalan Fatuqtha' Ya/uhy al .Yumnh min
Mifshal al-Kaff, tsumma Yuhsam bin-Nar," jil\d'YIII, hal. z7r. Daraquthni kitab 'hl-Huditd
wi ad-Diyat i,a ghairuha," t]31 jilid III, ha[. ro3. Menurut al-Allamah Albani hadits lemah
dalam lrwi' al-Ghaltl, jilid VIII, hal. sl.
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pencuri dihadapkan kepada Rasulullah saw.,lantas tangannya dipotong. Setelah

itu beliau menyuruh agar tangan pencuri itu digantungkan di lehernya.'

Keterhimpunan Ganti Rugi dan Sanksi Hukum

|ika barang yang dicuri masih ada, maka barang itu dikembalikan kepada

pemiliknya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

"n'l 
e. ,'.'t

ar: !j i>- !:r-Ltl

"Tangnn lmrus rnenanggLLng apl vang dinnbilnya ltingga nanunaiknnntln.")

Ini adalah pendapat Syaf i dan Ishak. fika barang yang dicuri sudah tidak

ada lagi di tangan pencuri, maka dia harus menanggung gantinya dan dikenai

hukuman potong tangan. Antara ganti rugi dan sanksi hukum ini tidak saling

menggugurkan, karena ganti rugi adalah hak manusia, sementara hukuman

potong tangan adalah kewajiban terhadap Allah swt. Dengan demikian,

masing-masing dari keduanya tidak menggugurkan yang lain, seperti denda

dan kafarat. Abu Hanifah mengatakan, jika barang yang dicuri sudah tidak ada,

maka pencuri tidak perlu menanggung ganti rugi, karena ganti rugi tidak dapat

dihimpun dengan hukuman potong tangan sekaligus, dengan alasan Allah hanya

menyebutkan hukuman potong tangan dan tidak menyebutkan ganti rugi. Malik

dan para penganut mazhabnya mengatakan, jika barang sudah tidak ada, maka

pencuri harus menanggung ganti rugi jika dia memiliki kelapangan ekonomi,

dan tidak menanggung apa-apa jika dia kesulitan ekonomi.

u rJt );

HR Abu Daud kitab "al-Hudud."bab "fi Ta'liq Yud as-snriqli Unuqihi." laa r r ] jilid IV' hal.

567.Tirmidzikitab'ht H1dud," 6ab "iv4a lah'fi Tn'tiq Yad as S,triq." I r,{qz I jilid IV' hal. s r.

Tiimidzi mengatakan, iadits hasan gharib. kami tidak mengetahuinya selain.dari hrdits
Umar bin Ali aI-Maqdimy dari Hajjaj*bin Arlhairh. Nasai kitab-'Qath'u as-Sari.q)..U.ap "fa'ti-a.

Yad as-sdriqfi uniqihi,$ t+q82, iq'8rl jilid VIII, hal. lz, !b.nu Majah kitab.'hl-Hudftd,"
bab "Ta'Iiq hi-vad 7i at-uniq," lzisTl jltia tt, hal. 863..Muhaq.qiq mengatakan, sanadi
mengatakan, menuiut Tirmid2i hadits ini /rasan, namun Abu Daud tidak menggmentarinya,
*"r[iprn Nasai mengoreksinya. Baihaki kitab 'i/s-Sdriqrrft"'bab "Mo lah fi f.o'lp Ya..q: .

s,iriq,'' jilid vlll, hal. lzs. Menurut al-Allarnah Albani iemrh dalam lrwri' al-chalil. jilid
VIII, hal. 8+.
HR Baihaki kitab 'hs-Sdrlq ah,"bab "Gharm as-Sdriq," jilid VIII, hal. 276. Musnad Ahmad
jilid V hal. r:+8.
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ITNAYAT

finayat bentuk jamak dari jinhyah, diambil dari kata jand-yajni,
artinya mengarnbil. Misalnya dikatakan; jand ats-tsimhr (mengambll
buah), jika dia memetik buah dari pohon. Dikatakan juga; jand'aIA
qaumihi jindyatan. Maksudnya; melakukan tindak kejahatan yang dikenai
sanksi hukum.

Yang dirnaksud dengan jinayat dalarn terminologi syariat adalah
setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah setiap

perbuatan yang dicegah dan ditolak oleh syariat, lantaran mengandung
bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta. Para ulama
fikih telah membagi istilah kejahatan-kejahatan ini dalam dua bagian:

Bagian pertama disebut kejahatan-kejahatan hudud.

Bagian kedua disebut kejahatan-kejahatan qishash.

Itulah kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau yang

di bawahnya berupa luka atau terpotongnya suatu anggota badan. Ini
adalah pokok-pokok kemaslahatan yang sangat penting dan harus dijaga
untuk melindungi umat manusia dan rnelestarikan kehidupan sosial

mereka. Dalam bahasan terdahulu telah dibicarakan tentang kejahatan-
kejahatan hudud dan hukuman-hukumannya. Sekarang kita tinggal
membahas masalah kejahatan-kejahatan qishash. Kita memulai dengan

pendahuluan tentang sudut pandang Islam tentang penjagaan terhadap
jiwa, dilanjutkan dengan pembicaraan tentangqisha.sft antara jahiliah dan

Islam. Kemudian pembicaraan tentang qishash terkait jiwa dan qishash

yang berkaitan dengan yang di bawah jiwa. Adapun kejahatan-kejahatan

yang berkaitan dengan undang-undang adalah kejahatan yang paling
berbahaya. Saya membatasinya dalam sepuluh materi dari undang-
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undang tentarrg hukuman yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang

dikenai hukuman mati, atau hukuman berat tanpa batasan waktu, atau hukuman

berat dengan batasan waktu, atau penjara.

gxd Perlindungan Terhadap f iwa brs

Kemuliaan Manusia

Allah swt. telah memuliakan manusia lantaran Allah menciptakannya

dengan tangan-Nya, meniupkan ruh yang diciptakan-Nya ke dalam dirinya,

memerintahkan para malaikat-Nya agar sujud kepadanya, menyediakan apa-

apa yang ada di langit dan dibumi semuanya baginya dari-Nya, menjadikannya

sebagai khalifah pemegang mandat dari-Nya, dan membekalinya dengan

berbagai kekuatan serta potensi agar manusia memimpin di bumi dan agar

mencapai kesempurnaan materi dan keluhuran ruhani yang paling tinggi

sebagaimana yang telah ditetapkan baginya. Manusia tidak mungkin dapat

mewujudkan tujuan-tujuannya dan menggapai harapan-harapannya kecuali
jika telah terpenuhi padanya seluruh unsur perkembangan dan mendapatkan

hak-haknya secara penuh. Di antara hak-hak yang dijamin oleh Islam ini yang

paling utama adalah hakhidup, hakkepemilikan, hakmenjaga kehormatan, hak

kemerdekaan, hak persalnaan, dan hak mendapatkan pendidikan. Hak-hak ini
wajib bagi manusia dari sisi bahwa dia adalah manusia tanpa metnandang warna

kulitnya, agamanya, jenis kelaminnya, negaranya, atau komunitas sosialnya,

4i-% J g:Q; #;; fi" 5.\ r+fi6i;tQ,,uf A: s
Gutr"6eJ;

"Dan sesunggulmya teloh Komi muliakan nnak-onqk Adam (umat manusia).

Kanti angkut rnereka di dsratnn don di lnutan. Kami beri mereks rezeki dsri

yang baik-baik dsn Ksmi lebil*an merekn dengan kelebilnn yang sctnpunra atns

kebanqnkan makliluk ynng telah Karni ciptakn ru. " (Al-IsrA' [17]:70)

Dalam pidato saat Hajjatul Wadal Rasulullah saw. bersabda,

t ' I 
^. , t . t,

fJ; ,* is ito, r-u !Cr: u"j"s.i',- nS& 5j, ;i') €;6j1 ,rt l' r*f;

,:" ti,,- ,,,' . '"i" :, ^',o!', .," 1"t1, ,"' i
ub"f : caJL, cc-or lr,--;.-Iirtr d-^::'5.r*ju -ilJriJ-i b !i ,r-r^
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" w qhai um a t m anu s i a, s e s un g gul uty a d a r ah k ali nn d an ha r t q k nli an dihar om -

kan atas kalian seperti kelmraman lnri kalian ini di bulan knlisn ini di nege ri kalian

ini. Ketnlruilalt, bukankalt aku sudah menyampaikan, yo Allah, saksikanlah. Setiap

rnuslim atas muslhn dilnromken daralmya, hartanya, dan kehorrncrtannya."l

Hak Hidup

Yang pertama dan yang paling utama untuk diperhatikan di antara hak-hak

ini adalah hak hidup. Ini adalah hak suci yang tidak boleh dilanggar keharamannya

dan tidak boleh diganggu keterlindungannya. Allah swt' berfirman,

@t 6\<,irtit6t;-Ai\jaJ5
"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk

membunuhnya) kecunti dengan suatu (alasntt) yangbenar'" (Al-IsrA' [17]: 33)

Alasan pembenaran untuk meniadakan jiwa itu adalah sebagaimana yang

dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud ra.,

i , t -'- 
t, 

, :

:r>f;;;-r--! lt ^l' i"i, "\, 
n,yt i: ! ii ,+r"" & S;, .', F" \

i', s"' ' , o oo!' ":

iGA, i,A\ ^4n, 
!,rtt , A", -At , j.\ )\ -iJ(

"Tidak Inlal darnh seorang muslim yang bersaksi baltwu tidctk nda Tulnn

selain Allah dan sesuttgguhnyn aku sdalsh utusan Allah kecusli lantaran satu

rlnri tiga (perkara); orang yang sudoh nrcnikah yang berzina, jiuta dengan jiwa,2

tlan orang yang meninggalkan agaflrailva yang memisshkan diri dari jamaah."3

HR Bukhari dan Muslim.a

Allah swt. berfirman,

"Dan jangnnlsh kanru mentbunuh anak-anakmu karena takut keniskinsn.

Kamilah yang nkan nemberi rezeki kepada rnereka dan juga kepadanru. sesunggub

nya membunuh ntereks sdalnh suatu dosa yang hesar." (Al-IsrA' [17]: 31)

Takh riinva telah disebutkan.
ti*. dJni"n iiwa. maksudnya jiwa yang membunuh jiwa lain dengan sengaja tanpa.alasan

Vnne b.n"n. irntuk membuiun. -it nli*a yang membunuh inilayak dlbunuh (dikenai

hukuman mati).
iuta me"i"ggulkun ugu-urlya yang memisahkan diri dari jamaah, maksudnya murtad
dari aeama Islam.
Takh r"ij nya telah disebutkan.

l.\
\:y
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Allah srvt. juga berfirman,

Ol ;.,, ; ;,*,(Dt :$i:' rr-ti tit"
"Dan apabila bayi-bayi pcrentpuan yang dikuhur lidupJidup ditanyn, karenn

dosa trpakah dia dibunult" (At-Takwir [81]:8-9)

Allah swt. menetapkan siksaan orang yang melakukan tindak pembunuhan

sebagai siksaan yang tidak ditetapkan-Nya bagi seorarlg pun di antara n-rakhluk-

Nya. Rasulullah saw. bersabda,

'r-,". t 
". ,"; .,-ro 

ro or leo'

J'il' :r :f J )\ iK c,Y ,l-6;; _/ F i;t Jt' *Ic it-f U t l; 3*;; _* 
"" 

_r)

"Tidak adtt sntu jiutn pun tlang ntenrbutruh secars zolim nelairtknt onak

Adanrr turut menmtggung bagiart dari daralmya (dosn pembunulwrtnya), karenn

din atlalslt orang pertantn tlang nrcngadakan thrdqk pentbunulnn. " HR Bukhari
dan Muslim.2

Di antara wujud komitmen Islam yang tinggi terhadap perlindungan jiwa,

bahwasanya Islam mengancam orang yang menghalalkannya dengan hukuman

yang sangat keras. Allah swt. berfirman,

^\#L3W-\I;G 
re i'JTj4)\a#JJ4 .vx- 5''

@ qF ((iA'i/r5,r35 *{e
"Darr sinpa ynng nternbunuh seorang mukrnin tlengan sengaja, mnka balason-

nya ialnlt laltannarrr, din kekal di dnlanmyo dnn Allnlt murks kepndonya, dan

rnengutuknt1tt sertn menyedinkntt nznb ynng besnr bagintla. " (An-NisA' [4]: 93)

Dengan penjelasan ayat ini, maka dapat ditegaskan bahwa hukuman

pernbunuh di akhirat adalah azab yang sangat pedih, kekal berada di neraka

fahannam, murka, kutukan, dan siksaan yang besar. Maka dari itu, Ibnu Abbas

ra. berkata, tidak ada pertaubatan bagi pembunuh orang yang berirnan secara

sengaja.r Alasannya, ayat ini adalah ayat terakhir yang turun (terkait pembunuhan)

Dia adalah Qabil yang membunuh Habil. Narvawi mengatakan, hadits ini merupakan
salah satu kaidah Islam. Yaitu, bahwasanya setiap orang yang mengadakan suatu kejahatan,
rnaka dia juga menanggung dosa setiap orang yang mengikuti jejaknya dalam tindakan itu
sebagaimana yang dilakukannya sampai hari Kiamat.
HR Bukhari kirab 'hl L\islfim bi al-Kithb wa rc-Sunnahl'bab "Itsm man Dah ild Dhalhlah, au
Sanna Sunnah Styyihh," jilid IX, hal. r 27. Muslim denganlafal, "Tidaklah jiwa membunuh.."
kitab "al-Qisdmah," bab "Baydn Itan |vIan Samn al-Qatl," [27] jilid III, hal. r3o3, r3o4.
Ibnu Majah dengan lafal, "Ticlaklah jiwa membunuh secara zslim.." kitab 'hd-Diyht," bab
'ht-Taghlizh fi Qal/ Muslim Zhulman," [26r6] jilid II, hal. 873.
HR Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dari segi maknanya, kitab 'hd-Diyht," bab "Hal li QAfiI
Mu'min Taultah," Iz6z r ]. Menurut Albani siralrlfr dalam Shahihlbnu Maiah iilid II, ] al. 93,
dan al-Misykdh lZ+i8).
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dan tidak ada satu ayat pun yang menghapusnya, meskipun mayoritas ulama

tidak berpendapat demikian, namun Rasulullah saw. bersabda,

f * {Y P q 1' ,t' ;r"i u-rl'JtiJ
"Surrgguh, kesirnnnn dunio lebilt rerneh bngi Alluh dttri pnda pembunulnn

terlndap seorang yang beritnan tanpa alastm yang henar."r HR Ibnu Majah
dengan snnadhasan dari Bara'. Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadhasan

dari Abu Said ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
t .-

,tl' .=l "irr ,iJ!.r,""y . €,T i, -r;!i jli, ,*:, 1ii :i i
" seandainyaprnarriut, torgit d'anpenrlurlukburri bekerjasoma dqlam menum-

paltkan daralr (mernbunult) seorang yailg beriman, niscnya Allah menjungkalkan

mereks ke dslam nerzku.")

Baihaki meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

),- o, $ 1 -'' -I'o' ro '.' ) - ,- i'. ,ot. ":.'i"'"illa;j _'" _r"Jr :ut+\t l-y^*- J; :5 'Z^5 ,b-:"' );3 rt a)./e JLel ..,

"Siapn yorf ,nrnOontu dolont ,rnrrrroinr' aorrti'uorong n:ruslim dengan

sepatah kato, mako ditulis di antars kedua matsnya pada lnri Kiamat; orang Vang

putus asa dnri rahntat Allnlu"3

Ini lantaran pembunuhan merupakan penghancuran terhadap bangunan

yang dikehendaki Allah, perampasan terhadap kehidupan pihak korban, ke-

sewenang-wenangan terhadap komunitasnya yang menjadi mulia lantaran

keberadaannya, mereka mengambil manfaat darinya, dan mereka tidak

mendapatkan bantuan lantaran kehilangan dirinya. Larangan pembunuhan ini
berlaku sama baik terhadap muslim, dzimmi, maupun orang yang bunuh diri.

Terkait pembunuhan terhadap orang dzimmi, terdapat hadits-hadits yang

menjelaskan kepastian balasan berupa neraka bagi orang yang membunuhnya.

Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash ra. bahwa Rasulullah

saw bersabda,

HR Ibnu Majah kitab 'ad-Diyht,"bab'arTaghltzh;fi QatI Muslim Zhulman," jilid II, hal.
873. Diamengatakan dalam az-Zawhid; sanadnya shahih dan para periwayatnya terpercaya.
Walid menegaskan bahwa dia benar-benar mendengar hadits ini. Dengan demikian, sirnalah
kecurigaan terkait kesamarannya. Hadits ini dalam riwayat selain Bara' disampaikan juga
oleh selain penrlis az-Zawhid Menurut al-Allamah Albani shahih dalam Shafoifulbnu Majah
jilid II, hal. 92, dan Ghhyah al-Mardm [439], dan at-Ta'Iiq ar-Raghib jilid.III, hal. zoz.
HR Tirmdzi kitab 'hd-DiyAt," bab 'al-Hukm fi ad-Dimd'," Ir:s8] jilid IV hal. r7. Tirmidzi
mengatakan, ini hadits ghar ib.
HR Baihaki dari Abu Hurairah kitab 'al-linhykt,"bal: "Tahrim al'Qatl min as-Sunnah," jilid
VIII, hal. zz. Ibnu Majah dari Abu Hurairah kitab 'hd-Diyht,"bab 'ht-Taghlizh fi Qafl Muslim
Zhulman," Iz6zo] jilid II, hal. 874. Menurut al-Allamah Albani hadits lemah dalam Dha'if
Ibnu Majahjilid I, hal. zo9. Dalam al-Misykdh [:+8+] dan dalam adh-Dha'ifah lsol).
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'ol -.o t. ot, . j : o,: a., .. "trrt JE*rr or*,J by ln: J)j c;.:|l 4;\) al; l-La6 ,P A
"Siopo yong *r*t*nuh muattod,, *ota ,lia tidak dapat menciurn bau surga,

dan sesungguhnya baunya sudnh eda dalam jarak perjalanan empot puluh tahun.,,2

Adapun orang yang bunuh diri, Allah swt. memperingatkan tindakan ini
dalam firman-Nya,

@ "t<tiN'it

"Dan jangnnlah kamu menjatultknn

(Al-Baqarah [2]:195)

Juga dalam firman-Nya,

@,:-; "$,i,<ai ir#u i:ii { ;
"Dnn janganlqhksmu membunuh dirirnu;sesungguhnya Alrah ndslsh Mcilm

P eny ay an g kep a damu. " (An-NisA' [al 29)

Imam Bukhari dan muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa
Rasulullah saw bersabda,

z,i .- oa,,
,r+i kJ r-rf;.-i r-rJG t* s-r;"" |jj_* ,u C i
,t' . t t.. . . 1,3 .. . tl t.I-tJ-*." lJfr f-+* ?U 3 oLi.J oa .,l a^_.""r

Krifrl""
dirirnu sendiri ke dslam kebinasaan.'

t o, '.-.ii lrt;o j" si; :;
'-o.:',':,',r, a '' o'.

Ia.--.,l; ,l-ii9 b g* _/-i
t,3. ' ',id*; $ ;-"; .r4i ql;

'i.... '1 -;l"tVt te"o I,Lt*r

"siapa yang nenjatuhkan diri dari gunung hinggn mengakibatkan jiwanya
tewas, maka dia di neraka lahannam terjatuh di dalamnt]a dalam keadsan kekal
dan ditetapkan kekol di dalamnya untuk seltilna-lamanya. siapa yang menghirup
rncun hingga ntengakibatkan jiwanya teruas, maka racunnya berarla di tangannya
saat (kelak) dia di neraka lahannam sambil menghirupnya rlalnm kendarm keksl dsn

Y:{1,9 19:lah 
orang, yang memiliki. ikatan perjanjian dengan kaum Musllmin, bisa berupa

Jamrnan keamanan dari seorang Muslim, atau perdamaian dari penguasa, atau berupa
kesepakatan kompensasi jizy ah.-

' HR Bukharil<ttab hd-Diydi,"tiab '?rsrr Man eatara Dzimmiyyan bighairi lurmi' jilid IX, hal. 16.
lidak tergapainya bau surga me.nghar-uskan tidak masuknya ke daiam surga. Dalam a l-Fatb al-
Hahzh, mengatakan, yang dimaksud dengan penafian ini -'meskipun berriakna umum- ad-alah
pengkhususan rerkail suatu masa, lantaran akumulasi dalil-daliiyane saline mendukuns baik
naqli maupun aqli bahwa siapa yang mati dalam keadaan Musiim?an dia termasuk 6rans
yang melakukan dosa besar, maka dia tetap dinyatakan sebagai Muslim yane tidak kekal dl
dalam neraka, dan tempat kembalinya adalah surga walaupu-n sebelum itu dTa disiksa.
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.:it 1 , t6t

ditetapkan kekal di dalanutya untuk selama-Iamnnya. Dan siapn yang membunult

dirinya sendiri dengan besi (pedang dan senjata lainnya), maka besinyo berada di

tangannya untuk melukai dirinya sendiri di neraka lahnnnnm dqlsm keadaan kekal

dan ditetapkan keksl di dalamntla untuk selama-lamnnya."1

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah saw.

bersabda,

*: ?J 3A ?; ,b- ,5ttj ,rr1)t 
"t 

riiX" ;i 6); ,st
,'t, t 'o- r

)o, € g->.-.rj_ r-.j

"Yang mencekik dirinya mnke dia mencekiknyn di nernkn, yung melukai diri-

nya maka dia meluksi dirinya di nernkn, dnn yang ntelemparkan dirinya mska dia

melemparkan dirinya di ileroko."2

Dari lundub bin Abdullah, bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw

bersabda,

a ,t,.t- :t. , ..'"i : :. tror u,r.,),,:" 
,..,2

.r- tJr 8., f r+ + p +\- -oU L F ,a'.r + Ft +tp j*J i\5

";j' {]r -.7 ,+.5* €r:! :--Jt-;- ^!r Jtao c,L,

"DuIu di nntnrn orang-orong sebelttnr kqlim ada seorang Inki-loki yang meng-

slami luka. LaIu din pnnik, lantas mengambil pisau, lalu dia rnelukai tangannya

dengnn pisau itu yang akibatnya tlarah terus mengalir hingga dia mati. AIIslr xut.

pun berfirman, "Harnba-Ku bersegera kepda-Ku dengan sendirinya, maka Aku

harantkan surga baginya.'ar HR Bukhari. Dinyatakan dalam hadits,

,:V)\?,;:.+u,,.s4&yU
"Siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, mska din disikso

dengan sesuatu itu pada lmri Kinnat."a

HR Bukhari secara ringkas kitab'al-JanAiz,"bab "Md lahfi Qatil an'Naf*" Ir:6:]. Muslim
kttab'hI-AimAn,"bab "Ghalazh Tahrim Qatl al-Insdn wa inna Man Qatala Nafsahubi Syai'in
'Udzdziba bihi fin-Nar, wa annahulh Yadkhulu al-lannahiili Na/s Muslimah," lry5l jrlidl,
hal. r o3. ro+. f irmidzi kitab "ath-Thibb." bab "Ma lab fiman Qatala Nafsahu bi Surirm au
Ghairihi," fzoaa] jilid IV hal. rz6.
HR Bukhari kitab 'al-lanaiz," bab "Mh IA:a fi QAfl an-Nafs," jihd II, hal. r z. r tanpa, "Yang
melemparkan dirinya maka dia melemparkan dirinya di neraka." Ahmad dengan lafalnya
dalam al-Musnad jilid II, hal. 43 5.
HR Bukhari l<rtab'al'Anbiyril" bab "Mh Dzukira'an Bani krhil," jilid IV hal. zo8. Dia
meriwayatkannya dengan maknanya kitab 'hl-lanAiz," bab "Mh IA:a fi QafiI an-Nafs," jilid
II, hal. rzr.
HRMuslimkitab "al-Aimdn,"bab "GhalazhTahrtmQatl al-InsdnNafsahu," Ir76] jilid I, hal.
ro4. Darimi kitab'hd-Diydt,"bab'ht-Tasydid'ald Man Qatala Nafsahu," jilid II, hal. ry2.
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Di antara gambaran yang paling signifikan terkait betapa buruk dampak

pembunuhan, di samping gambaran-gambaran yang telah dipaparkan sebelum

ini, bahwasanya Islam menganggap pernbunuh seorang individu di antara

individu-individu yang ada, maka dia seperti pembunuh individu-individu
semuanya. Ini merupakan gambaran yang paling signifikan terkait tindakan

kejahatan pembunuhan yang keji tersebut. Allah swt. berfirman,

ftl,. . . (* ,;\1i Js64 e::>i( c ,ta i -.-, F,{:SJ1 11 ,,'-,

"Balwe siopo yang menrbunult seorailg mnnlrsia, buknn karenn orang itu (menr

bunulr) ornng lain, ntnu bukon karena nrctnltuat kerusskan di nuka buni, nnkn

senknn-akan din telslr munbunuh manusio selunilutya." (Al-Mi'idah [5]: 32)

Lantaran besarnya perkara pembunuhan dan dampaknya yang sangat

berbahaya, maka perkara inilah yang pertama kali diadili di antara manusia pada

hari Kiarnat.' sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Muslim. Allah swt. telah menetapkan qishah dan hukuman mati bagi pembunuh

sebagai balasan dari-Nya dan sebagai tindakan yang menjerakan bagi yang

lainnya, serta sebagai pembersihan bagi masyarakat dari kejahatan-kejahatan

yang membuat sendi-sendi aturan umum menjadi goyah dan keamanan pun

terganggu. Allah berfi rman,

$ 0;6 4 .Ani J'jd;;; ncii e"&J
"Dsn dalnm qislnsh itu ndn (janinan kclangsungan) lidtrTt bagimu, hai

ofturg-ornng rlang berttknl, supoyfl kamu hertakzt a. " (Al-Baq arah l2l:179\

Hukuman ini ditetapkan di seluruh syariat yang diturunkan Allah
terdahulu. Dalam syariat yang diturunkan kepada Musa, dinyatakan dalam pasal

keduapuluh satu dari bagian kedua kitab Taurat, "Bahwa siapa yang memukul

manusia hingga mati, maka hendaknya dia dibunuh. |ika seorang laki-laki
melakukan perbuatan perzinaan dengan orang lain maka dia dibunuh secara

tersembunyi. Siapa yang melakukan pembunuhan di tempat penyembelihan,

hendaknya kamu menangkapnya untuk dibunuh. Siapa yang memukul bapak

' HR Muslim kilab "al-QisAmah,"bab'hl-Mujdzdh bid-DimA'fi al-Akhirah, wa annahd Awwal
Mn Yuqdln Jihi baina an-Nas Yaurn al-Qiyamah," lzSl jilid Ill, hal. r 3o4. Tirmidzi kitab
'hd DiyAt," bab "!!ukm fi ad-Dimh'," [1796, 1397].Ibnu Majah kitab 'hd-Diyht," bab 'at-
'laghlizhJi QaflMuslim Zhulman," [z6t5,z6rz] jilid II, hal.873.
Ini berkaitan dengan perkara di antara manusia. Adapun hadits, "Perkaro pertama yang
diperhitungkan pada manusia adalah shalat." Ini adalah antara manusia dengan Allah.
Hadits, "Perkara pertama yang diperhitungkan pada manusia.." HR Ibnu Majah kitab
"lqannlt ash-Shalah wa ns-Sunnnh fihd." bab "MA IAh fi Au'wal Mit Yulnsab bihi al 'Abd

ash-Shalah." dengan lalal yang berdekatan lr4z5. r-126 j. Darimi kitab 'hsft-Slralah." bab
"Awwal Mi l'uhiisab bihi al-'Ahd Yaum al-QiS,drnah," jilid I, hal. 3r3.
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dan ibunya, maka dia dibunuh. fika telah terjadi tindakan yang menyakiti,
maka balasannya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan

dengan tangan, kaki dengan kaki, luka dengan luka, meremukkan dengan

meremukkanl'

Dalam syariat yang diturunkan kepada al-Masih, sebagian kalangan

berpendapat bahwa hukuman mati terhadap pembunuh tidaktermasuk dalam
prinsip-prinsip syariatnya. Mereka berhujjah dalam hal ini dengan apa yang

terdapat dalam bab kelima dari Injil Matius berupa perkataan Isa as., "|anganlah

kalian saling membalas keburukan dengan keburukan. Tapi, siapa yang

menamparmu di pipi kananmu, maka alihkan baginya pipimu yang lain juga.

Siapa yang menghendaki pertengkaran denganmu dan mengambil pakaianmu,

maka tinggalkanlah juga selendangmu. Dan siapa yang mengantarkanmu
sejauh satu mil, maka pergilah bersamanya dua kali lipatnya." Kalangan yang

lain berpendapat bahwa syariat yang diturunkan kepada al-Masih mengenal

hukuman mati. Merekaberhujjah dalam hal ini dengan apa yang dikatakan

oleh Isa as., 'Aku datang bukan untuk menggugurkan ketentuan hukum, tetapi

aku datang untuk menyempurnakan." Pandangan ini didukung dengan apa

yang terdapat dalam Al-Qur'an, "Membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu
Taurat." (Al-Mdidah lsl, +6)

Dan inilah yang disinyalir ayat yang mulia,

.;'{\ G{(, gt;l\; -1 Fi'u 'rAi ;A\'5
@ 3\a4'arFr, D\'+:;r,

-Ud-&K'
.t4., -tt -n,

)iY! €-,:Yl_r
"Dan Kami telah tetopkan terlndap merekn di dalamnya (Tnurat) baltwasanya

jiwn (dibalas) dengan jiwa, nruta dengan mata, hidung dengan hidung, telingn

dengan telinga, gigi dengan gigi, fum luka-luka (punS ada qishasltnya."

(Al-MA'idah [5]: a5)

Syariat tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain, sebab,

qishash adalah hak, baik itu yang terbunuh adalah orang besar maupun orang

kecil, laki-laki maupun perempuan, masing-masing memiliki hak untuk hidup,
dan tidak boleh ada perampasan terhadap kehidupannya dengan melakukan

tindakan yang merusaknya dengan cara apapun. Hingga sekalipun dalam

kasus pembunuhan yang tidak disengaja, Allah swt. tidak membebaskan

pembunuh dari tanggung jawab, dan mewajibkan padanya denda dan keharusan

memerdekakan budak. Allah swt. berfirman,

386 - Fikih Sunnah IV



H5 3;a 6tt t3;i. s S;?* r yeii'J4 J qA- 3tu;
@ \ 3"J4- J 1 y, +J:.4;,L' :'i: rS 

"F"4

"Dstt tidsklnynkbngi scorang r/angberitnan rnemltunult seorong ylttgberirnqn
(t1ang lain), kecuqli ksrens tidak Llisengajs. Dan sinpn t1ang membunuh seorang

yang beriman dengan tidak disengoia, mnks lrcndaklah dia nenrcrdekakan seorang

budnk yartg lte rirttart sartn tnetnbnynr duda ynng disernlrkan kepnda keluarganyn

(pilnk korhan), kectrali jika mereka (keluarga korbnn) bersedekalt (mcmbebnsksrt

penthunult dnri pernbatlnran dcnda). " (An-Nisd' fall.92\

Hukuman materi ini hanya diwajibkan Islam terkait pembunuhan yang

dilakukan tanpa disengaja, sebagai penghormatan terhadap jiwa agar tidak
terbayang pada benak seorang pun bahwa jiwanya rendah kedudukannya, dan

agar manusia berhati-hati dalam melakukan interaksi yang berkaitan dengan

jiwa dan darah, serta agar hal-hal yang rnenimbulkan kerusakan dapat dicegah

sehingga seseorang tidak membunuh orang lain lantas mengklaim bahwa

pembunuhan yang dilakukannya tidak disengaja. Di antara perhatian Islam

yang sangat tinggi terhadap perlindungan jiwa, bahwasanya Islam melarang

pengguguran janin setelah kehidupan sudah ada padanya, kecuali jika ada sebab

hakiki yang mengharuskan adanya pengguguran janin, seperti kekhawatiran

ibunya akan meninggal dunia dan semacamnya, dan harus dikenai diyat ghurrah
(ganti rugi dengan barang yang paling berharga) jika ada tindakan pengguguran

janin tanpa alasan yang benar.

Qishash Antara Jahiliyah dan lslam

Peraturan tentang qishash telah ada di antara bangsa Arab atas dasar

bahwa seluruh sr"rkr"r dianggap bertanggungjawab terhadap tindak kejahatan

yang dilakukan oleh seorang individu di antara individu-individunya, kecuali
jika mereka (suku bersangkutan) mencabutnya dan mengumumkan itu di

kalangan masyarakat umum. Maka dari itu, wali pihak korban pembunuhan

rnenuntut qishash kepada pelaku kejahatan dan orang lain di antara sukunya.

Tuntutan ini bisa menjadi semakin h.ras yang barangkali dapat menyulut api

peperangan di antara suku pelaku kejahatan dan suku pihak korban kejahatan.

Tuntutan akan menjadi semakin gencar jika yang menjadi korban kejahatan

adalah orang terpandang atau pemimpin di antara kaumnya lantaran sebagian

suku sering mengabaikan tuntutan ini dan memberikan perlindungan yang

ketat terhadap orang yang melakukan tindak pembunuhan, sementara perhatian
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apapun dari para wali pihak korban tidak membantu sama sekali. Akibatnya,

berkobarlah peperangan yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah banyak

dari kalangan yang tidak bersalah. Begitu Islam datang, Islam membuat batasan

bagi peraturan yang lalim ini dan mengumumkan bahwa pelaku kejahatan

sajalah yang bertanggungjawab atas kejahatannya, dan dialah yang dikenai

hukuman terkait perbuatan dosanya. Allah berfirman,

u*'ts ;;\ 3jG {t T 6tii c,}(ai w # Wt; i$\ (u-

A$',ft ,r, 4L{W r. ;"7\' LVS U,
@ xJ ,5'i:* aji -,:t&:^:a

/o n l/ z I ,77C2l-rt

*\ V;d & J*, &i!
.1 f2.,.2 /rz.i " ,2

"* 
x*:-t'J1) tt,;j\2

"Hoi orang-orong vailg berirttnn, diwajibkan atss karrru qislnsh berkensnr

dengan orang-orang ynng dihunult; orang merdeka dengan ornng merdeka, budak

dengan budsk, dan utnnita dengart wnnita. Mnka sinpa yang mendapat suatu

pemnafan tlari sttudoratrya, lrcndaklnlt (1attg mettaafkatt) rnettgikuti dengmr cara

yattg baik,l dnn lrcndnklalt (yang diberi maafl nrembayar (liyat) kepadn yang

mentheri tutaf dettgon cttrs L/qng haik (pula). Yang denikinn itu adslslt sucrtu

keringanan dari Tulnnntu dan suatu rnlunnt. Siapa ynng melnrnpaui bntas sesudolt

ittr, rttaks baginya sikso ynry sangnt pedih." (Al-Baqarah [2]: 178)

lika Mereka Memilih Qishash Bukan Maaf

Terkait tafsir ayat ini, Baidhawi mengatakan, pada masa jahiliah, terjadi tindak

kejahatan pembunuhan antara dua perkampungan. Salah satu pihak memiliki

pengaruh kekuatan terhadap pihak lain. Lalu mereka bersumpah; sungguh, kami

akan membunuh orang merdeka di antara kalian sebagai pembalasan budak yang

terbunuh, dan laki-laki sebagai pembalasan perempuan yang terbunuh. Begitu Islam

datang, mereka saling mengadu kepada Rasulullah saw. Lalu ayat ini turun dan

beliau memerintahkan mereka agar saling membebaskan tanggungan.

Ayat di atas mengindikasikan hal-hal berikut:

l. Allah swt. menghapus peraturan jahiliali dan rnengharuskan adanya

kesetaraan dan persamaan dalam perkara pembunuhan. fika mereka

memilih qishash bukan maaf, lantas mereka hendak melaksanakannya, maka

orang merdeka dijatuhi hukuman mati jika membunuh orang merdeka,

' Mengikuti dengan cara yang baik; diambil dari mengikuti bekas jejak. Maksudnya;
mengikutinya, karena pihak korban mengikuti kejahatan, n'raka dia pun mengambil yang
serupa dengannya.
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3.

4.

budak dijatuhi hukuman mati jika telah membunuh budak seperti dia,

dan perempuan dijatuhi hukuman mati jika telah membunuh perempuan.

Qurthubi mengatakan, ayat ini diturunkan untuk menjelaskan hukum satu

jenis jika membunuh jenisnya yang sama. Ayat ini menjelaskan hukum

orang merdeka jika membunuh orang merdeka, budak jika membunuh

budak, dan perempuan jika membunuh perempuan. Namun ayat ini tidak
menyinggung terkait salah satu dari dua jenis jika membunuh jenis yang

lain. Ayat ini sudah jelas hukumnya namun di dalamnya ada hal yang masih

global yang dijelaskan oleh firman Allah swt., "Dan Kami telah tetapkan

terhadap mereka di dalamnyo bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."
(Al-Mdidah ls)t +s) sampai akhir ayat. Rasulullah saw menjelaskannya

saat seorang Yahudi membunuh seorang perempuan.' Ini dikatakan oleh

Mujahid.

fika wali pihak korban memaafkan orang yang melakukan tindak kejahatan,

maka dia wali tersebut dapat menuntutnya untuk membayar diyat dengan

ketentuan dia menyampaikan tuntutan dengan baik tanpa dicampuri

dengan kekerasan tidak pula sikap kasar. Sedangkan orang yang membunuh

harus membayar diyat kepada pihak yang memaafkan tanpa penundaan

tidak pula pengurangan.

Hukum yang disyariatkan Allah terkait legalitas qishash dan pemaafan

terhadap tindak kejahatan pembunuhan dengan ketentuan harus membayar

diyat ini merupakan kemudahan dan rahmat dari Allah. Di mana Allah
memperluas perkara dalam hal ini dan tidak hanya terfokus pada satu saja

dari keduanya.

Siapa yang melakukan penyerangan terhadap pelaku kejahatan hingga meng-

akibatkan dia telvas setelah dimaafkan, maka penyerang itu mendapatkan

azab yang pedih; bisa berupa hukuman mati di dunia, dan bisa berupa

azab neraka baginya di akhirat. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas

ra. balrwa dia mengatakan,' di antara Bani Israel berlaku hukum qishash

namun tidak ada diyat di antara mereka. Lalu Allah berfirman kepada umat

HR^Bukhari kitab 
,','ad 

Didt;'!?\ ':ga!! a.r-!aju.l bi al-tutarhft," jilid IX, ha1. 8..Muslim kitab{R Bukhari kitab'ad-Diyat,"bab "Qatl ar-Rajul hi al Alarhh," jilid IX, hal. S. Muslim kitab
'al-Qisamah,"bab "Tsubht al-QishashJi al-Qail bi al-flajar wa Ghairihi nin al-Muhaddaddt
ua al-Mutsaqqildt, wa Qatl ar-Rajul bi al-Marhh," Irzl iilid IIl, hal. rroo. Tirmidzi kitabu,a al-Mursaqqilat, wa Qatl ar-Rajul bi al-Mar'ah," Ir7l jilid III, hal. r3oo. Tirmidzi kitab
'hd-Divat,"bab "Md [itbJimanRudhikhaRa'suhubi Shakhrah]'Irlq+]. Tirmidzi mengatakan,
ini hadits hasan shahifu,jilid IV hal. r5.
HR Bukhari kltab "7"a/sir" 

b ab " Hai rtrarry-orang yangberimnn, diwajibkan atas kamu qishash
bcrkcnoan dcttgnn orang-orang ydng dibuuuh; orang merdcka derryan orang merdeka." (Al-
Baqarah Iu]: r78) sampai firman-Nya,'h:ab yangsaflgat pedih." (Ll-Baqarah [z]: r79)
jilid VI, hal. 28, 29. Nasai kitab 'hl-Qlsrinrrh," bab "Ta'wil Qauluhu Azza wa lalla, "Faman
'Ufiya lahu min Akhihi Syai'un Fattibk'un bi al-Ma'rfif wa Adhitn ilahi bi lbsdn," [a78 r ] jilid
VIII, hal. 36, 37.
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5.

ini, "Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang
dibunuh..." "Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya."
(Al-Baqarah [z]: r 73) Dia mengatakan, "maaf " yaitu menerima diyat terkait
pembunuhan yang disengaja, dan "Hendaklah (yangmemaofton) mengikuti

dengan cara yang baik." Yaitrt penuntut mengikut dengan cara yang baik
dan pihak yang dituntut menyerahkan kepadanya dengan baik. "Yang

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat."

Terkait ketentuan yang ditetapkan terhadap orang-orang sebelum kalian.

Allah telah mensyariatkan qishash,karena di dalamnya terdapat kehidupan
yang besar dan keberlangsungan bagi umat manusia. |ika pembunuh
mengetahui bahwa dia akan dikenai hukuman mati, maka dia pun jera.

Dengan demikian, dia lebih memilih bagi dirinya sendiri untuk bertahan

hidup di satu sisi, dan di sisi lain dia membiarkan hidup orang yang

sebelumnya hendak dibunuhnya.

Islam tetap memberlakukan kewenangan untuk menuntut qishash bagi
wali pihak korban sebagaimana yang dulu diberlakukan di antara bangsa

Arab. Allah swt. berfirman,

@ 6;t ['ft:;in:r4 >ttfiMJ -At6G1qtr,yw
"Dan siapa dibunuh secaru zolint, nmka sesungguhnya Kami telnh memberi

kekuasann kepadn ahli warisnya, tetapi janganlnh ahli waris itu melampaui

batos dalam membunult Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat

pertolongan." (Al-Isrd' [17]: 33)

Yang dimaksud dengan wali adalah orang yang memiliki hak terkait tindak
kejahatan pembunuhan, yaitu ahli waris pihakyang terbunuh.' Dialah yang

memiliki hak untuk menuntut bukan pemimpin yang berkuasa. Seandainya

wali tidak menuntut diterapkan hukuman qishash, maka hukum an qishash

tidak dilaksanakan terhadap pelaku pembunuhan. Sementara penguasa

berhak melakukan tindakan preventif bagi pelaku pembunuhan. Ini dengan

alasan adanya kekhawatiran bahwa maaf itu disampaikan tanpa keridhaan
dari pihak korban yang kemudian tersulut oleh api kejahatan dan jiwanya

menggugat. Lalu dia melakukan balas dendam. Dengan demikian, tindak
kejahatan dan pembunuhan pun terulang kembali.

Penulis al-Manhr menyampaikan penjelasan mengenai ayat ini; ayatyang

' Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Malik mengatakan, mereka adalah ashabah (ahli
waris utama yang tidak mendapatkan bagian wajib).
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bijak ini menegaskan bahwa kehidupan adalah tuntutan yang tidak dapat

tergantikan dan bahwasanya qishash merupakan salah satu sarana untuk
mewujudkan tuntutan tersebut, karena orang yang menyadari bahwa jika
dia membunuh jiwa seseorang maka resikonya dia dikenai hukuman mati
lantaran tindak pembunuhannya itu, maka dia menjadi jera dan tidak berani

melakukan tindak pembunuhan. Dengan demikian, dia telah rnenjaga

kehidupan pada orang yang hendak dibunuhnya dan dirinya sendiri. Sanksi

hanya berupa pembayaran diyat, tidak membuat jera setiap orang untuk
rnenumpahkan darah musuhnya jika dia mampu. Sebab, di antara manusia

ada yang berani mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk
membinasakan musuhnya. Dalam ayat tersebut terdapat ungkapan yang

sangat cemerlang dan kata-kata yang sangat bijak yang menyirnakan kesan

buruk terkait penghilangan nyawa dalam pelaksanaan hukuman, darr

menanamkan dalam jiwa manusia untuk menerima hukum persamaan;

yaitu bahwasanya ayat tidak menyebut hukuman sebagai pernbunuhan atau

hukuman mati, tapi menyebutnya sebagai persamaan di antara manusia

yang berimplikasi pada kehidupan yang sejahtera bagi mereka.
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QTSHASH TERKATT ltWA

Tidak semua tindak kejahatan terhadap jiwa mengharuskan
penerapan hukuman qishash. Sebab, tindak kejahatan bisa dilakukan
dengan sengaja, bisa dilakukan dengan semi sengaja, bisa dilakukan dengan

tidak disengaja, dan bisa dilakukan dengan alasan yang lainnya.

Oleh karena itu, kami harus menjelaskan macam-macam
pembunuhan termasuk menjelaskan macam pembunuhan yang
mengharuskan penerapan qishash dengan konsekuensinya.

Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan terdiri dari tiga macam:

r. Sengaja.

2. Semi sengaja.

3. Tidak sengaja.

Pembunuhan yang Disengaja

Pembunuhan yang disengaj a adalah pembunuhan yang sengaja dilaku-
kan oleh seorang mukallaf terhadap seorang manusia yang dilindungi
darahnya' dengan apa yang secara meyakinkan dapat digunakan untuk
membunuhnya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kejahatan
pembunuhan yang disengaja tidak terbukti kecuali jika telah memenuhi
rukun-rukun berikut ini:

' Berdasarkan syariat dia tidak boleh dibunuh.



r. Pembunuh adalah orang yang normal akalnya, balig, dan sengaja melakukan

pembunuhan. Adapun kriteria berakal dan balig, berdasarkan hadits Ali
ra. bahwa Rasuluiiah saw. bersabda,

-IiJI ^j ,

;9.-?'
"Ketentuart syariat tidak tliberlnkukun terlntlnTt tiga (gotongan); orang gitn

linggt sador, orang yang tertidur lingga bnngun, dan utak kecil linggo dia

bernirnpi (l:alig1."t HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.

Adapun kriteria disengaja, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah ra. bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki telah rnelakukan

tindak pembunuhan pada masa Rasulullah saw.. Begitu perkara ini diajukan

kepada Rasulullah saw., beliau nrenyerahkannya kepada wali pihakkorban.

Pembunuh berkata, wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak berrnaksud

membunuhnya. Rasulullah saw. bersabda kepada wali korban,

,uJr 
jt, ,'^;; i Grr^, .rtj :1 i1 ui

"Adaptttr jika rlia benar, kettudion korr, ,nrrrbu,rulrrir, ,rnko karntt rrutsuk

rrcrakn."

Wali korban pun lantas membebaskannya. Pada saat itu, dia langsung terpana

dengan menggenggam pergelangan tangan. Dia keluar penuh kegembiraan

dan berjalan dengan melenggangkan tangan. Periwayat mengatakan, maka

dari itu dia dijuluki Dzunnis'ah (orang yang terpana).' HR Abu Daud,

Nasai,Ibnu Majah, dan Tirmidziyang menurutnya shahih.

Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

t ol e .a . t

tril' W tt3 Ji Yl ,;i r:.11

"Yang disengnja diken(i hukuman qishaslu kecunli biln roalikorbon pembunuhan

memaaftan."3 Abu Majah nrcriwayatknn bahwa Rasulullah soru. bersahde,

Takhrijnya telah disebutkan dalam jilid I, hal. rz6 (buku asli).
HR Abu Daud kitab 'ad Diydt," bab 'hl-Imdnr Ya'mur bi al-'Afu, Ji ad-Dant," [++q8] jilid
IV, hal. 637. Nasai kitab 'al-Qisdmah,"bab'hl-Qawad," [+zzz) jilid VIII, hal. r3. Tirmidzi
kitab'hd-Diyit."bab"fiHuktnWaliyyal-Qatil J'ial-Qishashu,a'al 'Afw," Irao7]jilidlVhal.
zz. Ibnu Majah kitab 'bd-Diydt,"bab'hl 'AJw'an al Qatil," lz6eol jilid I l. hal. 8sz. Menurut
al-Allamah Albani shahih dalam Shahih Abu Daud jilid III, hal. 8sz, Shafoifo an-Nas6'iy
l+qot) Shahihat-Tirmidziy Irrlt] dan Shahihlbnu lvtajah jllid II, hal. ro7.
HR Daraquthni kitab 'hl-Hudud wa ad-Diyat wa Ghairuln," l+Sl jilid III, hal. 94. Ibnu
Abi Syaibah dalam al-Muslnnnaf jllid lX, hal. 165, dan melalui jalur periwayatannya
disampaikan olch lbnu Hazm dalam al-Muhalldjilid X, hal. 46o.Zailai d,alam Nashb ar-
Rhyah jilid IY, hal. 327 .
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tli l r 6"r" i-o' L*- I ,jl;i

HR Ibnu Majah kitab 'hd-Diyht," bab "Man HhIa baina waliyy al-Maqtfil wa baina al-
Qawad au ad-Diyah," [2635] jilid II, hal. 88o. Daraquthni kitab'hl-HudAd wa ad-Diyht wa
Ghairuhh," [a3 ] jilid III, hal. 9+. Nasai kitab 'hl-Qisamah," bab "Kam pilya! Syibh al-Amd,"
[+zqo] jilid VIII, hal. 4o. Menurut al-Allamah Albani hadits shahih dalam Shahih Ibnu
Maiahttlid II, hal. q6.
HIi BuLhari kitab'hl-washaya,"bab "ldza Aumah al-Maridh bi Ra'sihi Isyarah.." jilidY,hal.
278, dankitab'hd-Diyht," bab "Man Aqtida bi al-llajarl' jilid XII, hal. r8o. Muslim kitab
'hl- Mu s dqdh," bab " Tsub il al - Qi sh d sh fi aI - Qatl. ;' I r 67 zl.

"Siapa yang menfuunuh dengan sengaja, maka din dikenoi ltukumsn qishash.

Dnn siapa yang terlmlangi hingga tidak rnenjalani lnrkumsrt qislusl4 maka

bagintla loknot LJari Allah, para mskikat, dan selurult tunnt mnnusia. Allsh

tidak menerinn dnrinya pengganti tidak pula tebusan apapun darinya haik

dengan sukn rela moupun terpaksa."l

2. Yang terbunuh adalah manusia dan darahnya dilindungi. Maksudnya;

darahnya tidak boleh ditumpahkan.

3. Ayatyang digunakan dalam pembunuhan pada umumnya dapat digunakan

untuk membunuh.

fika rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka pembunuhan tidak dianggap

sebagai tindak pembunuhan yang disengaja.

Alat Pembunuhan

Tidak disyaratkan terkait alat yang digunakan dalam pembunuhan selain

bahwa alat itutermasukyangpada umumnya dapat digunakan untuk membunuh,

baik itu senjata tajam maupun benda tumpul dengan kesamaan bahwa kedua-

duanya dapat menghilangkan nyawa. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa

Rasulullah saw. pernah meremukkan kepala seorang Yahudi di antara dua batu.

Demikian pula yang dilakukan terhadap seorang budak perempuan.' Hadits ini
merupakan Hujjah terhadap Abu Hanifah, Sya'bi, dan Nakhai yang mengatakan

bahwasanya tidak ada qlshash dalampembunuhan dengan menggunakan benda

tumpul yang keras. Hal ini mencakup pembunuhan yang dilakukan dengan

pembakaran menggunakan api, ditenggelamkan ke dalam aia dijatuhkan dari

tempat tinggi, ditimpa dengan tembok, pencekikan terhadap saluran nafas,

penahanan manusia, serta tidak diberi makanan dan minuman hingga mati

kelaparan, termasuk juga dihadapkan ke binatang buas.

Terkait cara dan alat pembunuhan, ada yang modus operandinya adalah
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bahwa pirra saksi menyampaikan kesaksian ter:hadap seorang yang dilindungi
darahnya yang konsekuensinya dia harus dikenai hukurnan mati. Kenrudian

setelah dia dieksekusi mati, mereka membatalkan kesaksian clan mengatakan,

kami sengaja melakukan ini agar dia terbunuh. Ini semua terrlasuk alat vang

pada umumnya dapat dimanfaatkan dalanr pernbunuhan. Contol"r lainnya adalah

dengan memberikan makanan beracun kepacla orang lain dan pemberinya

tahu bahwa makanan itu berarcun sementara orang y.lng nremakannya tidak
mengetahui babwa makanan itu beracun, lalu dia rnati lantaran nrenyantap

makanan beracun itu, maka dia dikenai hukuman nlati atas dasar itu. Bulihari
dan Muslim merirvayatkan bahu'a seorang perelDpuan Yahudi nreracuni

Rasulullah saw. rnelalui daging donrba. Setc'lah memirkan satu suap, beliau

lantas mengeluarkan suapalr itu dari muh.rt. Saat itu Bisyr bin Bard turut ntakan

bersama beliau. Namun Rasultrllah saw. nremi)afkan perernpuan Yahudi itu dan

tidak rnenj atuhkan hukuman terhadapnva. Maksudnya, beliau nrenraafkannl'a

sebelum terjadi kematian pada rnasing-rnasir.rg dirri vang men),alltap makanan

beracun tersebut. 13egitu Bisyr bin Bara' mati, beliau nrenjirtulrkarr hr"rknnrar-r

mati terhadapnya lantaran telah meny.ebabkan kematian Bis,vr bin Baral Ini
berdasarkan riwayat Abu Daud bahu'asanya RasLrlullah sa\ l nrerlerintahkan

agar perempuar-r Yahudi tersebr.rt clikenai hukuman rnati.'

Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah mukallaJ'yans bermaksud n-rembunuh

seorang yang dilindungi darahr-rya dengan menggunakan sesnatu yang biasanya

tidak dapat digunakan untuk membunuh. Seperti memukulnya dengan

tongkat ringan, batu kecil, tamparan dengan taneannya, atau cambukan, dan

semacamnya. fika pukulan itu dengan menggunakan tongkat ringan atau batu

kecil, satu atau dua kali, lantas orang yang dipukul mati lantaran pukulan itu,

maka dia ini adalah pembunuharn semi sengaja.'Jika pernukulan di tempat yang

menimbuikan kematian, atau orang yang dipukul kecil, atau dia sakit yang pada

urnumnya bisa mati lantaran pukulan seperti ini, atau dia kuat hanya saja yang

' HRAbtr Daud kitab'hd-D41)t:'batt"fman Satld Rajulan Sutrtman au Atlthrtnhu,ld hIita, auYuqhdu
minhu?" [+Srr, +Sn]. Menurut Albani shahih daiam ShahiltAbu Daud jilid IiI, hal S5a.

' Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syaf i, dan n.rayoritas ulanra fikih. Senrentara kalar.rgan
yang tidak sependapat adalah; [{alik, Laits, dan mazhab Fladawi vang berpendapat
bahwa jika pembunuhan dilakukan dengan menggunakan alat yang pada umumnya
tidak dimaksudkan untuk pembunuhan, seperti tongkat, carlbuk, tamparan tangan, din
semacamnya, maka itu dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja dan dikenai hukuman
qishash. Sebab, n.renurut rnereka pada dasarnya alat tidak dijadikan acuan pertimbangan
terkait penghilangan nyawa. Dengan demikian, semua vang dapat menghilangkan nvawa
maka harus dikenai hukuman qishash.
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memukul melakukan pukulan secara terus menerus hingga yang dipukul mati,

maka itu adalah pembunuhan yang disengaja. Ada pembunuhan yang disebut

semi sengaja, karena pembunuhan tidak jelas antara sengaja dan tidak disengaja.

Sebab, pukulan dimaksud sementara pembunuhan tidak dimaksud. Maka dari

itu disebut pembunuhan semi sengaja. Dengan demikian, ia bukan pembunuhan

yang murni disengaja namun bukan pula tidak disengaja secara murni. Lantaran

tidak merupakan pembunuhan yang disengaja secara murni, maka hukuman

qishash pun gugur, karena dasarnya adalah perlindungan terhadap darah yang

tidak diperkenankan untuk dihilangkan kecuali dengan perkara yang jelas.

Lantaran bukan sebagai pembunuhan tidak disengaja secara murni, lantaran

pemukulan dimaksud dengan perbuatan bukan pembunuhan, maka dalam hal

ini harus dikenai hukuman berupa diyat yang berat. Daraquthni meriwayatkan

dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,o :. 
" 

a , . ,

":i ,\)o ",i,..oA a*o g Ji:;:,.it iF ! J6e rL!\:,-r,Jt !'; -r-Jr

1li ;u-i e & *., 'r;, ,b-
"Yang disengnjn dikenai hukuman qislmsh tangan, dan tlang tidak disengnja

dikensi diyat tanpa qislush padnnyn. Dnn siopa yang terbunuh secarrt ssmsr

antara disengaja dsn tidak disengaja dengan batu, tongkat, nttru cambuk, maka

ynng dikenakan adolah diyat yang berat dengan untn-unta yang cukup untur."I

Ahmad dan Abu Daud menyampaikan dari Amru bin Spraib dari bapaknya

dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

i ta "i t. , !.oq , ' $&.r o J".i irt:;.Jr ii it J-uij.LL, yi l; ,r!i _tit -bri" riJr d; .,1;p

a\" -L^:,; 
\)^+-b t gj;1r ;"i;.-,,ulr

"Diyat setni sengnja diperberat seperti diyat disengaia, dan pelnkunyn tidak

dikenaihukumanmati.Itulantaron dikhoroatirkan setonbercokol di anturamanusia

hingga tindsk kejahatan pentbunulmn teriadi tanpa ada kedengkian tidak pula

d en gan memb aut a s en j a t a. " 2 Al tm a d, Abu Dau 4 d an N qs ai m eru1 amp aik an b ahw n

Rasulullnh saw. berklrutbah pada saat kotn Mekah ditoklukkan, dan bersabda,

;r\'r t+ltj t"l\ ^a\'\b; ;V it.t li

' HR D-"q"th- kit^b'hl-Hud\d wa acl-Diyht wa,Ghairuha," [a7] jilid III, hal' 94-
' HR Abu daud dengan lafal yang berdekatan, kitab'hd-Diyat"'bab"'Diyat al-AIlhA'." 1+s6sl

iilid IV hal. oq+, ois. ehmid talam al-Musnad jilid II, hal. r83. Menurut Albani hadits
'hasan 

dalamshahih Abu Daud [38r9].
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"KetohuiloJt, sesunggulmyn korban peurburtuhtrr se rri tidak disengajn dertgnn

canfuuk, tongkot, dan blttt."l

Pembunuhan Tidak disengaja

Pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorarlg rnukallaf melakukan

tindakan yang boleh dilakukan olehnya, seperti menlanah binatang buruan,

atau membidikkan senjata ke sr,ratu arah yang dituju, namllll ternyata meugenai

orang lain yang dilindungi darahnya hingga menyebab orang itu tewas. Dan

seperti menggali sumur lantas ada seorang yang terjatuh di dalamnya, atau

memasang perangkap -di tempat yang tidak diperkenankan- lantas ada oratlg

yang terkena perirngkap itu dan tergantung liingga tewas' Pembunuhall yang

tidak disengaja ini mencakup pembunuhan yang dilakukan clengan sengaja

oleh anak yang tidak mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila'

Konsekuensi Hukum

=xG, yang Berkaitan dengan Pembunuhan \i-=

Kami mengatakan, pembunuhan baik dengan disengaja, semi disengaja' dar-r tidak

disengaja, masing-masing ntacartr pembunuhan di antara tiga macam pernbunuhan

ini memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum yang berkaitan denganrrya.

Berikut ini kami menyebutkan konsekttensi setiap macam pembunuhatr:

Konsekuensi pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang ti-

dak disengaja memiliki konsekuensi pada dua hal; pertama; diyat ringan

yang harus ditunaikan oleh penanggung diyat dengan jangka waktu sampai

tiga tahun. Ini akan dipaparkan dalam bahasan tentang diyaL Kedua; kat'arat,

yaitu memerdekakan budak yang beriman dan sehat dari berbagai cacat yang

mempengaruhi pekerjaan dan usaha. |ika tidak ada, maka harus berpuasa dua

bulan berturut-turut.' Dasarnya adalah firman Allah swt.,

HRAbu Daud kttab'hd-Diyat,"bab "fi Diyatil Khatln'Syibh aI- Amd," [+sS8]jilid IV hal. zr r'
7rz. Nasaikitab "al-Q*iimih,"bab "Kam biyah Syibh allAnd, ut Dzikr al-Ikhtil\f 'ala Khdlid,"

laTsa) jilid VI, hal. 4 r. lbnu Majah l<tLab'hd Diyat bab "Dryalr Sy iblt al 'Am.cl Mughallazhalt"
iitid It,'nat. 877. Menurut Albani shahih dalam lrwi'al-Ghalil jilid VII, hal. 255.

Penganut nrazhab Syaf i berpendapat bahwa kafarat per-nbunuhan boleh berupa pemberian
malian jika pembayar kafarat tidak n-Iampu berpuasa lantaran usia lanjut, sakit, atau
mengalimi k-esulitan yang sangat berat. Yaitu dengan memberi makan kepada enam pululr
oran! miskin. Masing-mising-dari mereka diberi satu mudd makanan. Ulama fikih tidak
..p.f,d"put dengan k"etentuai ini lirntaran tidak adanya dalil yang rnendasarinya'
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't4,.t3i;iw\r4Jif'?'r;Jye;{ffi 
Jq-it-Arc',

b3) ;5& ry, j -669 f ;,'tA," u", I ySoyiidk, 3

,a4/ *:u;Aa3, i'..A #'4rU +i+Z"i 4 i j-;J

^3j 
&,,tzt s_ # ?\?;tL4 { *5t4t # : :*; . +a-tt_

@r:*+:\4i8\<,4ii'S
"Don tidak Inyak bagi seorang nrukuin menrbunuh seorang ntukmin (yang

lain), kecuali karenn tidak disengnja, dnn siapa yang mernbunult seornng rnuknin

koreno tidok disengaja (hendaklalr) din ntenterdeknkan seorong budnk yang berimsn

serto mernbqynr diyat yang disernltkan kepada keluarganya (si terbuntrlt itu),

kecuttli jikn rnereka (keluarga terbunult) bersedekslt (nrcnhebaskan diynt).lika din

(si terbunuh) dari kcrturt (kafir) ynng ada perjanjian (damai) sntara nrcreka dengan

knmu, mnka (lrcndaklah si penfuunulr) rrrcnfunrlar diyat tlnng diserahkan kepadn

kelunrgnnya (si terburtult) serta rnemerdeksknn budsk yang berimon. Siapn yang

tidnk ntemperolelmtlo (hudnk), nrsks lrcndaklalt dia (si pembunulr) he:uasa duo

bulnn herturut-turut untuk penerinnun toubet dari Alloh. Dsn adnlnh Allnlt Malut

Mengetahui lagi Malm Bijaksotn." (An-NisA' lal92)

fika sejumlah orang membunuh satu orang dengan tidak disengaja, menurut

mayoritas ulama, masing-masing dari mereka harus membayar kafarat. Kalangan

ulama yang lain mengatakan, mereka semua membayar satu kafarat.

Hikmah Terkait Ketentuan Kafarat

Qurthubi mengatakan, mereka berbeda pendapat terkait maknanya. Ada

yang berpendapat bahwa kafarat diwajibkan sebagai pemurnian dan pembersihan

bagi dosa pembunuh. Dosanya adalah tidak berhati-hati dan tidak waspada

hingga lantaran tindakannya membuat seseorangyang darahnya dilindungi tewas.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa kafarat diwajibkan sebagai ganti atas tidak

diberlakukannya hak Allah swt. terkait jiwa orang yang terbunuh. Sebab, orang

itu memiliki hak terkait jiwanya. Yaitu menikmati kehidupan dan menggunakan

apa-apa yang dibolehkan baginya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang

yang masih hidup. Allah swt. memiliki hak pada dirinya. Yaitu, bahwasanya dia

adalah salah seorang hamba-Nya yang berhakmenyandang sebutan penghambaan

-kecil maupun besar, merdeka maupun budak, muslim maupun dzimmi- yang

membedakannya dengan binatang dan hewan, dan diharapkan -di samping itu- di
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1.

)

J.

4.

antara keturunannya ada yang beribadah dan taat kepada Allah. Dengan demikian,
pembunuhnya tidak lepas dari kriteria bahrva dia telah rnenghilangkan darinya
sebutan yang telah kami sampaikan, serta makna yang telah kami paparkan. Maka
dari itu dia harus menanggung kafarat. Mana pun dari dua makna ini yang ada,
maka ia mengandung penjelasan bahwa teks syariat, meskipun berkaitan dengan
pembunuh yang melakukan pembunuhan tanpa disengaja, namun pembunuh
yang melakukan pembunuhan dengan disengaja pun seperti dia, bahkan lebih
layak untuk harus menanggung kafarat dari pada yang tidak disengaja. penjelasan

mengenai hal ini akan disampaikan kernudian.

Konsekuensi pembunuhan semi sengaja. pembunuhan yang dilakukar-r semi
disengaja berkonsekuensi pada dua hal:

1. Dosa, karena ia merupakan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan
Allah untuk diburruh kecuali dengan alasan yang benar.

2. Diyat yang berat bagi penanggung diyat, sebagaimanir yang akan dijelaskan
kemudian.

Adapun pe'bu'uhan yang disengaja, berkonsekuensi pada ernpat hal:

Dosa,

Tidak mendapatkan warisan dan wasiat.

Kafarat.

Qishash atau maaf.

Pembunuh tidak mendapatka. warisan dari harta orang yang dibunuhnya
sedikit pun, baik dari hartanya maupun dari diyatnya, jika dia termasuk ahli
warisnya, baik itu pembunuhan yang dilakukan disengaja maupun tidak
disengaja. Kaidah ulama fikih dalam hal ini adalah, "Siapa yang terburu-buru
untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia dihukum dengan
untuk tidak mendapatkannya."

Baihaki' meriwayatkan dari Khallas bahwa seseorang melempar batu dan
mengenai ibunya hingga lantaran lemparannya itu ibunya kemudian tewas.
Begitu dia menginginkan bagian dari warisan ibunya, saudara-sauclaranya
berkata kepadanya; tidak ada hak bagimu. Mereka pun rnengadukan perkara
ini kepada Ali ra. yang kemudian berkata kepadanya, "Hakmu dari rvarisannya
telah gugurJ'Lalu Ali ra. mengharuskannya untuk membayar diyat dan tidak
memberi warisan ibunya sedikit pun. Amru bin syuaib meriwayatkan dari
bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

HR Baihaki kitab "al-FarAidh," bab "ld yaritsu al-edtit," jilid VI, hal. z, zo.
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J.i'; ->, Jt :, uulJ *J

" P ernb until t ti d nk n r c n tlnp n tknn ttp n- n 
1t 

s dar i u nri s nn. " 1

Hadits ini kurang valid sanadnya lantaran diperselisihkan apakah marfu'

atau mauquf, narlun terdapat sejumlah dalil pendukungyang rnenguatkannya.

Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.

bersabda,'

) , r .:".i. . u ,. o, 
") ,,:.. tro .r+ J,-il' ;; \ j .4)_,ur .- )\ ; ,t i ,,2 ,\'n o)jt J il; ,;i _ulou,*:J

"Pentburtuh ti,lnk nnut,rpntkan nrn-nrn. likn dia titlsk memiliki atili wnris,

mnkn qnng nrut,srisirtvn ndslnh oroilg rlrutg terdekat denginnnya, dan pembunulr

tidnk nrcntlnpotksn utnrisarr sedikit prur."3

Inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas ularna demikian pula penganut

mazhab Hanafi dan penganut mazhab Syaf i. Sementara penganut mazhab

Hadawi dan Imam Malik berpendapat bahwa jika pembunuhan dilakukan

dengan tidak disengaja, maka dia mewarisi harta namun tidak dengan diyat.

Zuhri, Said bin lubair, dan lainnya mengatakan, pembunuh tidak dilarang

untuk mendapatkan harta warisan. Demikian pula wasiat tidak gugur jika

orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberi wasiat. Penulis al-

Baddi'mengatakan, pembuuuhan tanpa alasan yang benar merupakan kejahatan

besar yang harus dibuat jera dengan cara yang paling efektil dan penghapusan

wasiat layak untuk membuat jera seperti gugurnya hak mendapatkan wasiat,

maka r,vasiat pun layak digugurkan, baik pembunuhan itu disengaja maupun

tidak disengaja, karena pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan,

dan bahwasanya hukuman berupa diyat dikenakan padanya, baik itu wasiat

disampaikan kepadanya setelah ada tindak kejahatan maupun sebelumnya.

HR Baihaki kitab'al-Farhidh," bab "Li Yaritsu al-Qhtil," jilid VI, hal. zzo. Daraquthni kitab
"fi al-Llqdhiydr wa ,tl-Ahktim," lr rzl jilid IV hal. z:2.
HRBailiakiht.rb'h1-Fariidft,"bab LiYnritsu'tlQdll,"'ilidVl,hal.zzo.AbuDaudkitab'hd-
lliyril,"b.rb "f'tiyit nl Ai//rr;," l+ssa] iilid IV. hal. o8r.6s4. Nasai dengan maknanya kitab'h/-
Qisri'nraft,' bab ''Kanr Diynh Syibh nl-Amd," l+xr ljilid VIII, hal. 42.43. Menurut Albani hadits
hssan dalam Shalilt ltb:uDl.ud jilid III, hal. 8o-1, d:u lrwd' aI-GhaIiI jllidYl, hal. r r7.
Maksudnya, jika di antara ahli n'aris ada yarrg membunuh pihak yang mewarisi, maka dia
tidak berhak rnendapatkart ra'arisannya, dan yang mendapatkan warisannya adalah yang
tidak melakukan tindak kejahatan ini. Jika dia tidak memiliki ahli waris selain pembunuh,
maka pembunuh ini tetap tidak berhak mendapatkan warisannya dan harta peninggalannya
dibaeikan kepada orang ierdekat dengannya selelah pembunuh. Misalnya seseorang dibunuh
oleh"anaknya darr diir ii.iak memililii ahli waris seiain anaknya yang'membunuFnya' dan
pembunuh'ini memilil<i anak, maka warisan orang yang terbuhuh diierahkan kepada anak
pembunuh, sementelra pembunuh tidak berhak mendapatkannya. Min Mahlim as-Sunan,
karya Khaththabi.
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Kafarat dalam kondisi wali korban memaafkan atau meridhai untuk me-

nerima diyat. Adapun jika wali korban menuntut dilaksanakan hukuman qishash

terhadap pembunuh, maka kafarat tidak boleh dibebankan kepadanya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Watsilah bin Asqa'bahwa dia mengatakan,

sejumlah orang dari Bani Sulaim mendatangi Rasulullah saw. dan berkata,

seorang sahabat kami telah dipastikan. Beliau bersabda,

,, . ,o .. t .a " , - t 
! .. :.-. " "ri

_,U\ _* 4-o t',o.-a-e \, ,"ir- -i5.1 
n, J;- ti' ) 3Sp

"Hen,tnknvo rtia ttrcmer,let ot n, UuAnt ,'ririoyn aitot, n',rnrUus tlengatt setirtp

trnggoto hadsn hudnk itu anggota bndnnnya dari neraka."1

Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang lain darinya bahwa

dia mengatakan, kami mendatangi Rasulullah saw. dengan membawa seorang

sahabat kami yang sudah dipastikan. Beliau bersabda,

,.d, q,'p L i-- ,6 ]yX-'^L ,'F;i

"Beboskatt (hudak) rltus nnttta orn, ,rrrorniorr*rl nternbe|bLtsksn rlengan setiap

nnggota badln dsri budnk itu anggota bndsn dari rrcraka.")

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Hadits Watsilah

merupakan dalil adanya kafarat terkait pembunuhan yang disengaja, namun ini
berlaku jika wali korban memaafkan pembunuh, atau ahli waris ridha untuk

menerima diyat. Adapun jika wali korban menuntut diterapkannya hukuman

qishash, maka tidak ada kafarat yang harus ditanggungnya, tapi hukuman

rnatilah kafaratnya, berdasarkan hadits Ubadah yang telah disebutkan dalam

bahasan ini, dan berdasarkan hadits yang disampaikan oleh Abu Nuaim dalarn

al-Marifuh bahwa Rasulullah saw bersabda,
$ t / l -. o.

;rU.f J"reJt

" Hukuman mnti adrilah kafarnt." 3

HR Ahmad dalam al-Musnad dengan l,afal, "Hendaknya dia memerdekakatr budak seperti
dia, niscaya AIIah menepatinru.." jllid III, hal. 49o, dan dengan lafalnya jilid IV hal. roz.
HR Abu Daud kitab 'hl-'Itq,"bab "fi Tsawdb al-'Itt1," [:s0+] jilia IV, hal. 273. Ahmad dalam
al-Musnad jilid III, hal. 49r. Baihaki dalam as-Surran al-kfurd jllid VIII, hal. r3z.
Disebutkan oleh Bukhari d,alam at-Tdrikh ash-Shaghir jilid I, hal. qo. Dia mengatakan, ia
hadits yang tidak dapat dijadikan sebagai Hujjah. Ibnu Hajar menyebutkannya dalam at-
Talkhish al-Habir dan rnengatakan setelah pembicaraannya yang telah dipaparkan di atas; pada
asalnya hadits ini adalah hadits Ubadah bin Shamit dalam ShahihMuslim, "Siapa di antara
kalian yang menialani sanksi hukum, lantas diterapkan terhadapnya, maka itu merupakan
kaJarat." Hadits ini dalam ShafutltBukhari dengan lafal, "Maka itu adalah kafaratnya."
Lafal ini terhenti pada Hasan bin Ali dal,am Maima' az-Zawdid. Haitsami mengatakan,
diriwayatkan oieh Thabrani dan para periwayatnya adalah para periwayat shahih. Majma'
az-Zawdid iilid VI, hal. 266.
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Ini adalah hadits Kiruz.ainrah bin'i.sabit, <ian dalam sanadnyaterdapat ibnu

Lahiah. Al-Hafizh mengat;ikal, sebenarnya ia adaiah dari haCits ibnu Wahb

darinya, maka ia termasui< hadits hasan. 'l'habrani meriwayatkannya dalam

al-Kabir dari Hasau bin Ali secai'a mauquJ padanya.

Qishash' atau maaf. Qishash atau rnaaf dengan ketentuan harus menanggung

diyat, atau perdanrarian taupa ada tanggungan diyat, .aralaupun dengan ada

tambahan melebihi diyat. Sebagaimana wali korban kejahatan memberi maaf

tanpa kornpensasi apaplln aliirs cuma-cuma, dan ini vang lebih utama,

,r' ...'S;1J53ii,:'J;
"Dttn pcnrnnfttn klntu ittt it:biir deknt kepnth tnkutn. Dan innganlalt ltarttu

nteluptkttr kctttatnnntr di nntnrn knttu." (Al-Baqarah l2l: 2371

fika n ali korbar.r nrema,''fkrn pembunuh, iraka tidal< ada hak bagi hakim

setelah itu untr.rk nenjattrhkan hultutlern tazir terhadapnya. Malik dan I-aits

mengatakan, clia dijatuhi hukuinan tdzir dalarir penjara selama satu tahun dan

seratus kali cambukart.' I)lsar lieharusan hukuman qishash atau maaf adaiah

hrman Allah srvt.,

v'!s ;a$36 #\'gM\ c GQti W 3 "\#\;'u;1\ (ft
W $" "i*'r, 4W r. ;;J\,' USi :tr' 4 b fr '&',#'#Vi

!

('' irj "LriL:+" Aj; )zu'i;i ,#'t::; 'i<t; ;
"[Uni orntrg-onutg VLurg itct'itrtotr, diutajibitntt ntLts kttnru qishnsh brrirnom

deugan ortutg-orottg tlttng diburttih; orn;tg nrerdeka dengan orang nrcrdeka, hudnk

dengnn Inrdnk, tlsrt runnitn tlerrgort runitita. Makn siapn yang mendnpat suatu

TtetLnn.fnn tlnri snutlnrnrnlt, itcndaklnlt (yarrg mennaftnn) mengikttti tleirgnu cnra

ynng bnik,' Llnt hurdnlilnlt (t1nng tlibcri nranfl meutba;.1a': (lit1at) kr.pnLla yang

menfueri rrrnn.i Llotgnrl t0ri Llltt! bnik (puln).'!mg, neruikirm itu ntislsh sunttt

kcrirrgLrtrttrt Llnri 7'rrlurnntu dnn suntu rnhtnnt. Sitrpa tlnng nrctrantpaui batas sesudsh

itrt, rrtttlin ltnghrtlrr:.ikstt tlrurg, snrttnl pcdih." (Ai-Baqarah l2l:178|

Qishash juga disebut qau',d (giring,). Disebut dernikian karena pelaku kejahatan digiring
kepada parl n-ali pihaki<olban Iairtai jika menghendaki mereka dapat menuntut diiaksanakan
hukuman rnati terhadapnya. Aila yang niengatakan, maknanyr adalah kesetaraan.
Ulama fikih nrengatak,rrr, jika |c,l1ku kil,rhatair dikenal .iirhat, atau menurut iraltim hukuman
baginya akan rnEmberi liemaslahatar.r, n.raka hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir
terladapnya selama menrirutnya secara meyakinkan dapat men-rberi kemaslahatan, bisa
berupa hukunran penjara atau hukurnan mati.
l\tengikuti dengan crrr vang haikr diambil dari nrengikuti bekas jejak. Maksudnya;
menfiikutinya. liarena pihik k'orlran mengikuti kejahatani maka dia pun'mengambil yang
serupa dengannya.
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Bukhari dan Muslirn merin'avatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

"Siapa yung berlmlt ntss korbnn perrtburtultttr, ntnkn tlin bolch nrerrtililt di

antsrn dtra pililnrr yartg urcmndsi; Llin bolelt rrmrttntut Ttenilturtulr untuk rttetttbarlar

tebusan, dan dis ltolelt merrurttut petrrbunult rurttrk dikenni lrukurntnt tnoti."l

Kewenangan terkait maaf atau qishash diserahkan kepada para wirli korban

yang merupakan ahli warisnya. iika menghendaki mereka boleh menuntut

qishash, dan jika menghendaki mereka boleh memaafkan, hingga sekalipun

yang memaafkan hanya salah satu ahli rvaris, maka hukuman qishash tetap

gugur, karena hak itu tidak terbagi-bagi. Muhammad bin Hasan, sahabat Abu

Hanifah, meriwayatkan bahwa seorang laki-laki vang telah melakukan tindak
pembunuhan dengan sengaja dihadapkan kepada Umar bin Khaththab ra.. Lalu

Umar memerintahkan agar orang itu dijatuhi hukuman mati. Namun sebagian

wali korban rnemaafkannya. Ternyata Umar tetap menyuruh dijatuhkan

hukuman rnati terhadapnya. Abdullah bin Mas'ud ra. pun berkata, jiwa itu
kewenangan mereka selnua. Begitu orang ini memaafkan, maka dia teltrh

menghidupkan jiwa itu. Derrgan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat

mengambil haknya -maksudnya vang tidak memaafkan- hingga mengambil

hak yang lainnya. Umar bertanya, lantas bagairnana rnenurutmu? Abdullah

bin Mas'ud berkata, menurutku hendaknya kamu menetapkan diyat pada

hartanya dan menghanguskan darinya bagian yang dimaaflian darinya. Umar

bin Khaththab berkata, aku pun berpendapat demikian. Muhammad berkata,

dan aku juga berpendapat demikian. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Jika di antara ahli waris terdapat anakkecil, maka diar perlu ditunggu hingga

mencapai usia balig, agar dia dapat menentukan pilihan. Sebab, qishash adalah

hakyang menjadi kewenangan seluruh ahli waris, dan tidak ada kapasitas untuk

memilih bagi anak kecil hingga dia mencapai usia balig. iika seluruh ahli waris

rnernaafkan atau salah satu dari rnereka menerima diyat, maka pembunuh harus

membayar diyat terberat yang diambilkan dari hartanya, sebagaimana yang

akan dijelaskan dalarn bab tentang diyat.

' Dalam hadits ini terdapat dalil bahrva rvali korban diberi hak untuk memilih. )ika
menghendaki dia boleh menuntut hukuman qishnsh, dan jika menghendaki dia boleh
mengambil diyat meskipun pernbunuh tidak ridha. Ada yang berpendapat; dia tidak boleh
memilih selain hukuman qishash, dan tidak boleh mengambil diyat kecuali dengan ridha
pembunuh. Pendapat pertama yang paling shahih.
HR Bukhari kitab'hd-Diyht," bab "Man Qutila laltu Qatil jahuwa Bikhiyar an-Nazhrain,"
jilid IX, hal. 446. Muslim kitab'al-Ha.ij,"bab "Tahrim ltlekah.;' jilid IX, hal. rz8.
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\
5@ Syarat-syarat Penetapan eishorh b4

Qishash tidak dapat ditetapkan kecuali jika telah memenuhi syarat-syarat
berikut:

1. orang yang dib'nuh adalah orang yang darahnya dilindungi. Seandainya
yang dibunuh adalal'r kafir harbi, atau pezina yang sudah menikah, atau
murtad, maka tidak ada yang harus ditanggung oleh pembunuh, baik
berupa qishash maupun diyat, karena mereka semua adalah orang-orang
yang darahnya boleh ditumpahkan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan
dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw bersabda,

t-t,

n, ji, 
"i, 

.tr 11 .i1 :r jl ;i di rr'i, J-.,)
o , )o t ,

i;A irLli irt -116rl ./*J\i ,r.;)\) rrlr i5r
"Tirtak lmlal dnrstt ,rnrnrr ,rr,rti;: ;;rg r,rrrot ri uotru,o tidak n'rts rul,,on
selnin Alkth dnn sesunggulmya nku adslcrh utusan Allah kecurtli lantornn sattr
dari tiga (perkara); orong ylng suLlsh nrcnikah yang berzina, jiioa tlengnn
jiztta, dnt orang vnns nrctinggtlkntt nganuttry(t rlttrrg trterrristtltknu tliri tlttri
,ianrnah."1

z-3. orang yang membu'uh sudah berusia balig dan normal akalnya. Tidak
ada hukuman qishash bagi anak kecil, orang gila, tidak pura bagi orang
yang tidak normal akalnya, karena mereka bukan rnukallaf dan rnereka
tidak memiliki 

'raksud 
yang shahih atau kehendak yar"rg bebas. |ika

orang gila kadang-kadang sadar, lantas membunuh saat dalam keadaan
sadarnya, maka hukuman qishash dapat dijatuhkan kepadanya. Demikian
pula dengan orang yang kehilangan akal sehatnya lantaran mabuk dan dia
melakukan tindak kejahatan saat menenggak minurnan yang mernabukkan.
Dari Malikbahwasanya dia diberitahu "bahwa Marwan bin Hakam menulis
surat kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam surat itu disebutkan bahwa
seorang pemabuk yang telah membunuh seseorang dihadapkan kepadanya.
Muawiyah membalas suratnya dengan mengatakan, bunuhlah dia lantaran
tindak kejahatannyai'fika dia meminum sesuatu yang menLlrut dugaannya
tidak memabukkan lantas dia kehilangan akal sehat dan melakukan tindak
pembunuhan dalam kondisi ini, maka hukurnan qishash tidak dapat
dijatuhkan kepadanya. Dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda,

' T"Lh.tl"y" t.t"h disebutkan.
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"Ketentunn syarint tidnk dibcrlskukatt tcrhntlryt figa (golottgut); ttrmrg giln

linggn sadar, orartg; rlang tertidur ltingga L,srtgttrt, dttn srnk kt'cil linggo dio

banninryi (balig)."'

Malik mengatakan, hal yang telah disepakati di antara karni adalah; tidak ada

hukuman qishash di antara anak-anak kecil, dan bahwasanya pembunuhan

yang mereka lakukan adalah tidak disengaja selama sanksi hukum belum

ditetapkan dan selama mereka belum mencapai r"rsia balig. )ika anak kecil

melakukan tindak pembunuhan, maka tidak dapat dinyatakan selain bahwa

pembunuhannya dilakukan tanpa disengaja.

4. Pembunuh tnelakukan tindak pembunuhan atas inisiatif sendiri. Karena

pemaksaan berarti merampas kehendak dan tidak ada tanggung jawab bagi

orang yang kehilangan kehendaknya. lika seorang penguasa' memaksa

orang lain untuk melakukar-r pembunuhan, lantas orang itu membunuh

seorang manusia tanpa alasan yang benar, maka yang dikenai hukuman

mati adalah pihak yang memerintahkan bukan yang diperintahkan, namun

pihak yang diperintah diberi sanksi hukum bukan hukuman rnati. Ini
adalah pendapat yang didukung oleh Abr-r Hanifah dan Abu Daud yang

merupakan salah satu dari dua pendapat Syaf i. Penganut mazhab Hanafi

mengatakan, jika dia menyuruh untuk rnerusak harta seorang muslim

dengan perintah yang membuat dirinya ketakutan, atau mencederai

salah satu anggota badannt'a, maka dia boleh rnelakukan itu, dan pemilik
harta boleh meminta pertanggungan kepada pihak yang dipaksa. ]ika dia
memaksanya akan dibunuh jika tidak membunuh orang lain, maka dia
tidak boleh rnelakukannl'a, tirpi hendaknya dia bersabar hingga dibunr"rh.

fika dia membunuh orang yang diperintahkal untuk dibunuh tersebut,

maka dia berdosa. Qishash dijatuhkan kepada pihak yang memaksa jika
pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Sejumlah ulama mengatakan,

yang dijatuhi hukuman mati adalah orang yang diperintah bukan yang

memerintah. Ini adalah pendapat kedua dari Syali'i. Kalangan yang lain

termasuk Malik dan penganut mazhab Hanrbali mengatakan, keduanya

dijatuhi hukurnan mati semuanya jika wali korban tidak rnemberi maaf.

J q>Jl ,

' Takhrijnya telah disebutkan.
' Menurut penganut mazhab Hambalir perkataan penguasa bunuhlah. dan jika kamu tidak

membunuh maka aku akan membunuhmu, adalah bentuk pemaksaan.
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fika wali korban memberi maaf, maka diyat harus dibayarkan, karena

pembunuh bermaksud menjaga dirinya tetap hidup dengan membunuh

orang lain. Sementara orang yang memaksa menjadi penyebab adanya

tindak pembunuhan yang pada umumnya dapat berakibat pada kematian.

lika mukallaf menyuruh orang yang belum mukallaf untuk membunuh

orang lain, seperti anak kecil dan orang gila, maka hukuman qishash

dijatuhkan kepada penyuruh, karena yang melakukan pembunuhan secara

langsung hanya sebagai alat di tangannya. Dengan demikian, hukuman

qishash tidak dijatuhkan kepada orang yang disuruh, tetap harus dijatuhkan

kepada orang yang menyebabkan adanya pembunuhan. |ika penguasa

menyuruh tindak pembunuhan secara zlaim, maka kemungkinan yang

disuruh mengetahui bahwa penguasa itu zalim, dan kemungkinan dia tidak

mengetahui kezalimannya.

fika yang disuruh mengetahui bahwa penguasa itu zalim dan dia

melaksanakan perintahnya, maka dia harus menanggung hukuman qishash,

kecuali jika wali korban memaafkan, maka diyat harus ditanggungnya,

karena dialah yang langsung melakukan tindak pembunuhan padahal

dia mengetahui bahwa penguasa yang menyuruhnya itu bertindak zalim.

Dengan demikian orang yang diperintah tidak dapat dimaklumi dan

tidak dapat dinyatakan bahwa dia hanya disuruh oleh penguasa, karena

kaidah Islam mengatakan, "Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam

kemoksiatan terhadap Pencipta."' Sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah

saw. Jika dia tidak mengetahui bahwa orang yang hendak dibunuh itu

tidak layak untuk dibunuh, lantas dia membunuhnya, maka jika wali

korban tidak memaafkan atau menerima diyat, maka hukuman qishash

dijatuhkan kepada orang yang memerintahkan pembunuhan bukan

orang yang melakukan pembunuhan secara langsung, karena dia dapat

dimakiumi lantaran kewajiban taat terhadap penguasa dalam hal yang tidak

mengandung kemaksiatan terhadap Allah. Siapa yang menyerahkan alat

yang dap at di gunakan untuk membunuh kepada orang yan g b elum mukall af
namun tidak menyuruhnya untuk melakukan tindak pembunuhan, dan

ternyata orang yang belum mukallaf itu melakukan tindak pembunuhan,

' HR Bukhari dalanr al-Fath iilid X lll, hal. zo j. Muslim kitab'hl-lmarah,"bab "Wujub Thahh
al-Ltmard'fi Ghair Mashiyah."litia vt. hal. r s. Abu Daud kitab 'hl lihad."bab'fi ath Tha'ah."

[.2625]. NiLsai kitab'hl-Baihh,'' bab "laza' man Amara bi Mashiyah la AthAh." jilid VII' hal.
r 59. Imam Ahmad dalam a/- Musnad jilid I, hal. 94. Abu Daud ath-Thayalisy Iro9].dengan
lafal, "Tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam kemaksiatan terhadap AIIah.." Dan
dengan lafal, "Tidak ada ketaatan tbrhadap seorang pun.." Pada Ahmad dalam al-Musnad
jilid V hal. 66.
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maka olang yang menyerahkan alat itu tidak rnenanggung apapun.

5. Orang yang membunuh tidak memiliki hubungan nasab utanra dengan

orang yang dibunuh. Hukuman qishash tidak dapat dijatul'rkan kepada

orangtua lantaran membunuh anaknya, cucunya, dan keturunannya ke

bawah, jika orangtua itu membunuhnya dengarr cara apapun yang disebut

sebagai pembunuhan disengaja. Berbeda dengan jika anak membunuh

salah satu dari kedua orangtuanya, maka dia dikenai hukuman mati, sesuai

dengan kesepakatan ulama, karena orangtua adalah sebab terkait kehidupan

anaknya, maka anaknya tidak dapat menjadi sebab terkait keterbunuhannya

dan kehilangan nyawanya. Berbeda dengan jika anak membunuh salah

satu dari kedua orangtuanya, nraka dia dikenai hukurnan qishash lantaran

pembunuhannya itu. Tirn'ridzi menyampaikan dari Ibnu Umar bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

"Orntrgtun tidsk dikenni lrukunnn rnnti lnntnrarr (munhurtult) nnnk(nya)."1

Ibnu Abdil Barr mengatakan, ini adalah hadits rnasyhur di antara ulama di

Hijaz dan Iraq serta populer di antara mereka, dan diamalkan oleh penduduk

Madinah serta diriwayatkan dari Umar. Yahya bin Said meriwayatkan

dari Amru bin Syuaib bahwa seorang dari Bani Mudlij bernarna Qatadah
menebas seorang anaknya dengan pedang yang mengenai ruas kakinya.

Lantaran darahnya terus keluar, akhirnya anak itu tewas. Suraqah bin fu'syam

segera menemui Umar bin Khaththab ra. dan menyampaikan kejadian itu
kepadanya. Urnar berkat;r kepadanya; hitunglah di atas lembaran tulisan

sebanyak seratus dua puluh unta sampai aku datang kepadamu. Begitu

mendatanginya, Umar pun mengambil dari unta-unta itu tiga puluh unta

yang berumur empat tahun, tiga puluh unta berumur lima tahun, dan

empat puluh unta betina dewasa yang bunting. Kemudian bertanya, mana

saudara korban? Saudaranya nenjawab, aku saudaranyal Umar berkata,

anrbillah, sebab Rasulullah saw bersabda, "Pembunuh tidak mendapatkan

Ltpa-aPa."'

Imam Malik tidak setuju dengan pendapat ini. Dia berpendapat bahwa

orangtua dikenai hukuman mati lantaran membunuh anaknya, jika dia

rnembaringkannya lantas menyembelihnva, karena itu benar-benar disengaja

' HRTirrnidzikitab "ad-Diyht,"bab"MhJiiaJiar RajulYaqtullbnahuYucldduminhuamlA?
Iilid I, hal. 26.1. Menurut Albani hadits shahih dalam trwd' al-Gholil iilid VII, hal. 268.

' Shahih. Irwh'al-Ghalil iilid VII, bal. z7z.

j;L .irjr -1,t !
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dan tidakmengandung iiernungkinan lain. Sebab, yang jelas dalam penggunaan

alat untuk melakukan pembunuhan adalah kesengajaan, cian kesengajaan

adalah perkara yang tersembunyi yang tidak dapat ditetapkan adanya kecuali

dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisinya. Adapun jika pembunuhan

dilakukan bukan cara yang der"nikian, maka kemungkinan tidak bermaksud

untuk mer-rghilangkan nyawa, tapi bertujtian untuk pemberian pelajaran

dari bapak. fika dilakukan terhadap orang lain, maka dapat ditetapkan

bahrva perbuatan itu dilakLrkan dengan disengaja. Antara bapak dan orang

lain dibedakan tidak lain karena bapak memiliki empati terhadap anaknya.

Dengan demikian, dia berniaksud untuk memberi pelajaran kepada anaknya

saat melakukan perbuatan itu lantaran anaknya telah membuatnya marah,

maka dimungkinkan dia tidak sengaja melakukan pembunuhan, Iantaran

kuatnya rasa cinta yang ada di antara bapak dan anak.

6. Orang yang dibunuh memiliki kesetaraan dengan orang yang membunuh

saat terjadi tindak kejahatan. Yaitu, yang dibunuh memiliki kesamaan agama

dengan yang mernbunuh, datr sama-sarla merdeka. Dengan demikian, tidak

dikenai hukumau qishashjika seorang muslim membunuh seorang kalir,

atau orang merdeka membunuh budak, karena tidak ada kesetaraan antara

pembunuh dan yang dibunuh. Berbeda dengan jika orang kalir membunuh

muslim, atau budak membunuh orang merdeka, maka hukuman clishash

dilaksanakan di antara keduanya. Meskipun Islam menghapus berbagai

perbedaan di antarra kautn Muslirnin dalam masalah ini, yaitu dengan tidak

mernbedakan antara orang terpandang dengan orang rendahan, antara yang

tampan dan yang jelek, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang

tinggi dengan vang pendek, antara yang kuat dengan yang lemah, antara

yang sehat dengau yang sakit, antara yang berbadan normal dengan yang

cacat, antara yang kecil dengan yang besar, dan antara laki-laki dengan

perempuan,' hanya saja Islam memandang adanya perbedaan antara

muslim dan kalir, antara orang merdeka dan budak. Dengan demikian,

Islam menetapkan keduanya tidak memiliki kesetaraan terkait hukuman

tindak pembunuhan.

Seandainya seorang muslirn membunuh orang kafir, atau orang merdeka

' Mayoritas ulama likih berpendapat bahwa jika laki-laki memb_unuh perempuan, maka dia
dijituhi hukuman mati lantarari tindak pembunuhannya terhadap perempuan tersebrJt.

lbnu Mundzir menyampaikan ijnta'dalam hal ini. Abu Walid al-Bajy dan Khaththabi
menyampaikan dari Hasan al-Bashry bahwasanya dia tidak menerapkan hukuman
mati'terliadap seorang l.rki-laki yang riembunuh perempuan. lni adalah pendapat yang
menyimpang dan tidak dapat diterinra. Dalam surat Amru bin Hazm yang mendaPat
penerimian-dari umat dinyatakan; bahwasanya laki-laki dikenai hukuman mati jika
membunuh perempuan.
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membunuh budak, maka tidak ada qishash yang dijatuhkan kepada masing-

masing dari keduanya. Landasannya adalah hadits Ali ra. bahwa Rasulullah

saw bersabda,
',.

sK -r'y -':.- ! \i
"KetLtlntilLtlt, orlng Vaug'trri,,ron tidsk dikerni luktutrwr ttvtti lantnran

(membtrnult) orang kafir."l HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Hakim.

Menurut Hakim hadits shahih. Bukhari meriwayatkan dari Ali ra. juga

bahwa Abu Juhaifah bertanya kepadanya, apakah ada wahyu yang ada

padamu dan tidak ada di dalarn Al-Qurhn? Ali ra, menjawab, tidak, derni

Allah yang membelah biji dan menciptakan jiwa, kecuali pemahaman yang

diberikan Allah kepada seorang tentang Al-Qur'an dan apa yang ada di
dalam lembaran ini. Aku bertanya, apa yang ada di dalam lembaran ini?

Ali ra. menjawab, orang-orang yang beriman memiliki kesetaraan'darah

mereka, pembebasan tawanan, dan seorang muslim tidak dikenai hukuman

nati lantaran seorang kafir.r h-ri telah disepakati terkait orang kafir harbi,

karena jika seorang muslim membunuh orang kafir harbi, maka berdasarkan

ijma'hukuman qishash tidak dijatuhkan kepada muslim tersebut.

Adapun terkait kafir dzirnmi dan rnuahad, para ulama fikih berbeda pan-

dangan dalam hal ini. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa muslim tidak

dikenai hukuman qishash jika membunuh orang kafir harbi dan muahad,

iantaran keshahihan hadits-hadits terkait hal ini, dan tidak ada dalil yang

mengandung kontradiksi dengannya. Penganut mazhab Harrafi dan Ibnu

Abi Laila mengatakan, muslim tidakdikenai hukuman mati jika membunuh

kafir harbi, sebagaimana pendapat rnayoritas rrlama fikih. Narnun tidak ada

kesesuaian pendapat di antara mereka dengan mayoritas ulama fikih terkait

orang kafir dzimmi dan muahad. Mereka mengatakan, jika seorang muslirn

membunuh orang kafir dzimmi dan muahad tanpa alasan yang ber-rar, maka

dia dikenai hukuman mati lantaran kedr,ranya, karena Allah swt. berfi,rman,
"Dan Kanti telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya

jiwa (dibalas) tlengan jiwa." (Al-Mfidah Ir]: +s)

' Tirmidzi kirab 'hd-DiyAt," bab "Mii ld'afi Id YuqtalMtslim bi KkJir," Irarz] jilid IV hal. z+,
25. Abu Daud kitab 'hd Diyat." baLt "A Yuqad al Muslim bi nl-KhJtr," [45]ol jilid I\', hal.
r8o. Nasai kitab 'hl-Qlsrirnah," bab 'hl'Qawad baina al-Ahrdr wa al-Mamdlik Ji an-Nafs,"
VIII, hal. 19. Ibnu Majah kitab 'hd-D4,AL" bab "/ri Yilqfirl Muslim bi Kdfr" lz6sg, z66ol
jilid II, hal. 8gz, 88ti. Ahmad dalam rrl Musnad jilid I, hal. 79, t19, r22>jilid II, hal. r78,
r8o, r9z, 794, 22t, z r 5. Menurut Albani shahih dalam lrwd' al-Ghalil jilid VII, hal. z6s.

' Memiliki kesetaraan maksudnya kesamaan terk^it diyat d,an qishaslr., HR Bukhari kitab 'hl-'Ilm," bab "Kithbah al-'Ilm," jllid I, hal. 38,dan kitab 'bl-lihAd," bab
"Fikdkal-Asir,"jilidlV,hal.a3,84,dankitab'hd DiyAt,"bab'hl-Aqilah)'jilidIX,hal.r,3.
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Baihaki menyampaikan dari hadits Abdurrahman bin Bailamani' bahwa

Rasulullah saw. pernah rnenjatuhkan hukuman mati terhadap seorang

muslim yang mernbunuh orang kafir muahad, dan bersabda,

.a...''

.'5i ui

"Akr.t ndnlalt orlng V0ng Ttnling nrulin ynng tnenepnti tnnggungannya."2

Mereka juga mengatakan, kaum Muslimin sepakat bahwa tangan muslim

dikenai hukuman potong tangan jiwa mencuri harta orang kafir dzimmi.

|ika keharaman harta kafir dzimmi seperti keharaman harta muslim, maka

keharaman darahnya pun seperti keharaman darah muslim. Seorang

muslim yang membunuh orang kafrr dzimmi dihadapkan kepada Abu Yusuf

al-Qadhy yang lantas memutuskan untuk menerapkan hukuman qishash

terhadapnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan membawa selembar

kertas dan menyodorkannya kepada Abu Yusufal-Qadhy. Ternyata kertas

itu berisi syair sebagai berikut:

Wnhni petrrbunulr trrusliln lLtntaran ornng knfir yang dibunulmya

Ksmtr telsh berlnku durlmks, dan ornng tlnng ndil itu tidok seperti ornng

ynng dtLrlnkn

Wshni pendtrduk Baghdad dnn ormtg-orang vang nda di sekitarnya

Bnik parn Ttenynir tnLlLrpun ptva ularnn di qntara merekrt

Ucnpkanlnlr istirjn' dnn tnngisilalt ngnma knlinn yortg tneratm

Dsn bersnbntlnl, sebnb btgi ornng yttng sahnr telnh disedinknn pnhnla

Abtr Ytrsuf telnh be rlsku durlnkn terlmdnp agaffil

Dia menjatultkan lrukumnn nnti bagi muslirn lantnrln kafir yang

dibtLnuhnyn

Abu Yusuf segera menemui ar-Rasyid dan memberitahukan tentang

kejadian ini serta membacakan tulisan pada kertas tersebut kepadanya.

Ar-Rasyib berkata, "Segera tuntaskan perkara ini agar tidak terjadi fitnahl'

Abu Yusuf keluar dan meminta kepada wali korban untuk menunjukkan

bukti keabsahan dan kebenaran bahwa orang kafir itu adalah kafir dzimmi.

a.
4lt$ ) a 'J

' Ibnu Bailamani periwavat lemah dan tidak dapat dijadikan Hujjnh, dan haditsnya mursal.
Abu Ubaid Qasim Oiri Salam mengatakan, haditi ini tidak-bersanad dan tidak dapat
diiadikan acuan terkait kasus pembunuhan.

' Hh Saihak ikitab'hl-linayot," ''bnb "Buyan Dha'lal-Khabar alladzi Ruwiyafi Qatl al-Mu'min
bi al-Kafir wa ma lah'an ash-shaltabah li dzalifr." jilid VI Il, hal. j. Hadiis ihi lemah, bahkan
terdapat riwayat dari sejumlah sahabaf bahwa mereka meninggalkan hukuman mati bagi
Muslim. Lihat "Irwh' al-Ghalil illid VII, hal. r r z.
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' Malik dalam al Muwaththa'dengan maknanya, kitab 'al-Uqil," bab "Mh lhh fi Diyah
Ahlidzdzimmalr," Lr rl iilid II, hal. 8o+.

' HR Daraquthni kitab '??/ Hudid wa ad-Diydt wa Ghairuhh," Ir87] jilid III, hal. t43, r44.
Dalam at Ta'liq al-.M.ughni 'ala ad-Daraquthni, dh mengatakan, terkait perawi beinama
Muhammad bin Abdul Aziz asy-Syamy, Abu Halim mengatakan bahwa menurut mereka
dia tidak terpuji, dan ada hal-hhl aneh'padanya.

Ternyata mereka tidak mampu menunjukkan bukti dimaksud. Akhirnya
Abu Yusuf menggugurkan hukuman qishash. Malik dan Laits mengatakan,

' muslim tidak membunuh dzimmi kecuali dia membunuhnya saat dalam
keadaan lengah, dan pembunuhan dalam keadaan lengah ini dengan

dibaringkan lalu dibunuh, khususnya jika hendak menguasai hartanya.

Ini berkaitan dengan orang kalir. Adapun terkait budak, orang merdeka

tidak dikenai hukuman mati jika membunuh budak. Berbeda dengan jika
budak membunuh orang merdeka, maka budak dikenai hukuman mati,
berdasarkan hadits yang diriwayatkan Daraquthni dari hadits Amru bin Sluaib
dari bapaknya dari kakeknya; bahwa seorang laki-laki sengaja membunuh
budaknya dengan cara ditahan hingga mati. Rasulullah saw. pun menjatuhkan
hukuman kepadanya berupa cambukan seratus kali, mengasingkannya selama

setahun, dan menghapus bagiannya dari kaum Muslimin, namun beliau tidak
menjatuhkan hukuman mati terhadapnya, tapi beliau meny.uruhnya agar

memerdekakan seorang budak.' Dan karena Allah swt. berfirman, "Orang

merdeka (dibales) dengan orang merdeka." (Al-Baqarah [z]: r78)

Ungkapan ini bermakna sebagai pembatasan. Dengan demikian, maknanya
adalah; orang merdeka tidak dapat dikenai hukuman mati kecuali dengan

orang merdeka. Jika orang merdeka tidak dikenai hukuman mati kecuali
dengan orang merdeka pula, maka yang membunuh budak tersebut harus

menanggung nilainya, berapa pun nilainya, meskipun hingga melampaui
diyat orang merdeka. Ini jika dia membunuh budak milik orang lain. Adapun
jika yang membunuhnya adalah tuannya sendiri, maka hukumannya adalah

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Inilah pendapat yang didukung
oleh mayoritas ulama fikih, termasuk Malik, Syaf i, Ahmad, dan penganut
mazhab Hadawi. Abu Hanifah mengatakan, "Orang merdeka dikenai
hukuman mati jika membunuh budak, kecuali jika dia adalah tuan budak
itul' Ini lantaran ayat yang mulia menyatakan, "Dan Komi telah tetapkan

terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibala) dengan jiwa."
(Al-Mfidah Is],+s)

Ini berlaku umum pada setiap kasus, kecuali jika terdapat pengkhususan,
sebagaimana pengkhususan oleh Sunnah dengan hadits Baihaki yang
menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,
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"Hukumnn msti tidsk diterapkan terksit hudak yang dibunuh olelt tuannya,

tidak pula anak yang tlibunuh bapaknya."'

Seandainya hadits ini shahih, niscaya ketentuan tersebut menjadi kuat.

Hanya saja hadits ini adalah dari riwayat Umar bin Isa yang menurut

Bukhari haditsnya munkar. Nakhai mengatakan, orang merdeka dikenai

hukuman mati lantaran budak, tanpa ada perbedaan, sebagai pengamalan

firman Allah swt., "Bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."

7. Dalam melakukan tindak pembunuhan, pembunuh tidak bekerjasama

dengan orang lain yang tidak dikenai hukuman qishash. fika ada orang

lain yang tidak dikenai hukum qishash bekerjasama dengannya, baik itu
bekerjasama dalam pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak
disengaja, mukallaf maupun belum mukallaf, seperti anak kecil dan orang

gila, maka tidak ada hukuman qishash bagi masing-masing dari keduanya,

namun keduanya harus menanggung diyat, lantaran adanya kesamaran

yang membuat sanksi hukum tidak dapat diterapkan secara optimal,

sebab, pembunuhan tidak terbagi-bagi. Kejadiannya pun dimungkinkan

dari tindakan orang yang tidak dikenai hukuman qishash -sebagaimana
dimungkinkan terjadi lantaran tindakan orang yang dikenai hukuman

qishash- maka lantaran kesamaran inilah hukuman qishash menjadi

gugur. Jika hukuman qishash gugur, maka yang harus ditunaikan adalah

penggantinya, yaitu diyat. Malik dan Syaf i ra. tidak sepakat dengan

pendapat ini dan mengatakan, yang mukallaf drkenai hukuman qishash,

sedangkan yang tidak mukallaf harus menanggung setengah diyat. Malik
menetapkan keduanya harus menanggung diyat, sedangkan penganut

mazhab Syali'i menetapkan diyat pada hartanya.

Pembunuhan Secara Sembunyi-sembunyi

Pembunuhan secara sembunyi-sembunyi (atau pembunuhan dengan

konspirasi) menurut Malik adalah seseorang menipu orang lain lantas masuk

rumahnya dan semacamnya, lantas dia melakukan tindak pembunuhan,

' HR Ibnu Majah dengan lafal, "Bapak tidak dikenai hukuman mati lantaran anak." kitab ' ad-
Diyat,"bab "ld Yuqtal al-Witlid bi Waladihi," [266r] jilid II, hal. 888. Menurut al'Allamah
Albani shahih dalam lrwd' al-Ghalil jllid VII, hal. z7o.
Makna "Hukuman mati tidak diterapkan terkait anak yang dibunuh bapaknya," adalah;
bahwasanya bapak merupakan sebab adanya anak, maka tidak baik bila anak menjadi
sebab bagi ketiadaannya.
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atau mengambil harta. Malik mengatakan, terkait kasus seperti ini menurut
kami pelakunya harus dikenai hukuman mati, dan wali korban tidak boleh
memaafkannya, dan itu menjadi kewenangan penguasa. Ulama fikih lainnya

mengatakan, tidak ada perbedaan antara satu pembunuhan dengan pembunuhan

yang lain. Semuanya sama terkait ketentuan qishash dan maaf, serta perkaranya

dikembalikan kepada wali korban. fika yang membunuhnya adalah sekelompok
orang, maka wali korban boleh menuntut hukuman mati bagi siapa saja yang

dikehendakinya di antara mereka, dan meminta diyat kepada siapa saja

yang dikehendakinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas' dan juga
merupakan pendapat Said bin Musaryab, Sya'bi, Ibnu Sirin, Athal dan Qatadah.
Ini merupakan pandangan Syaf i, Ahmad, dan Ishak. "seorang wanita dan
pamannya pernah membunuh anak suaminya. Lalu Yala bin Umayah menulis
surat kepada Umar bin Khaththab -Ya'la adalah salah seorang pejabatnya- untuk
menanyakan pendapatnya dalam masalah ini? Namun Umar ra. masih belum
berani membuat keputusan dalam masalah tersebut. Saat itulah Ali bin Abi
Thalib ra. berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana menurutmu jika
sejumlah orang bekerjasama dalam melakukan tindak pencurian hewan yang
telah disembelih, lantas yang ini mengambil satu anggota badan hewan tersebut
dan yang itu mengambil anggota badan yang lain, apakah kamu menetapkan

hukuman potong tangan terhadap mereka? Ya, jawab Umar. Ali berkata, demikian
pula dalam masalah inil'Amirul Mukminin pun menulis surat balasan kepada
Ya'la bin Umayah, pejabatnya, yang berisi perintah pelaksanaan hukuman mati
terhadap kedua orang tersebut. Dan mengatakan, "Seandainya seluruh penduduk
Shan'a bekerjasama untuk membunuhnya, niscaya mereka aku kenai hukuman
mati." Syaf i berpendapat bahwa wali korban boleh menuntut dilaksanakan
hukuman mati bagi semuanya lantaran satu korban, dan wali korban pun boleh
menghendaki siapa saja di antara mereka yang dikenai hukuman mati, serta

mengambil diyat dari yang lain sesuai dengan bagian yang ditanggung mereka.

Jika mereka berjumlah dua orang dan yang dikenai hukuman mati satu orang,
maka wali korban berhak mengambil setengah diyat dari orang kedua. |ika
jumlah mereka tiga orang lantas hukuman mati dijatuhkan kepada dua orang,
maka wali korban berhak mengambil sepertiga diyat dari orang ketiga.

Diriwayatkan darinya dengan lafal; seandainya jumlahnya seratus maka mereka dikenai
hukuman mati lantaran mimbunuh satu orang itu. Soroinynlemah sekali. Lihat lrwh' aI-
Ghalil jilid VII, hal. z6r.
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Sekelompok Orang dikenakan Hukuman Mati
karena Ulah Satu Orang

Iika sekelompok orang sepakat untuk membunuh satu orang, maka mereka

semua dapat dikenai hukuman mati lantaran satu orang tersebut, baik itu jumlah

mereka banyak maupun sedikit, dan walaupun masing-masing dari mereka tidak

terlibat langsung dalam pembunuhan, berdasarkan aPa yang diriwayatkan oleh

Malik dalam al-Muwsththa'' bahwa Umar bin Khaththab menjatuhkan hukuman

mati terhadap sejumlah orang' yang telah membunuh satu orang. Mereka

membunuh orang itu secara sembunyi-sembunyi.3 Umar bin Khaththab berkata,

"seandainya penduduk Shana bekerjasamaa untuk membunuhnya, niscaya

aku menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka semual' Penganut mazhab

Syaf i dan penganut mazhab Hambali mensyaratkan bahwa perbuatan masing-

masing dari mereka yang bekerjasama dalam pembunuhan adalah seandainya

sendiri-sendiri maka dia dapat melakukan pembunuhan. Jika perbuatan masing-

masing dari mereka tidak layak untuk dapat melakukan pembunuhan, maka

tidak ada hukuman qishash yang dijatuhkan. Malik mengatakan, dalam kasus

ini menurut kami bahwa dalam penerapannya sekelompok orang merdeka

dapat dikenai hukuman mati lantaran membunuh satu orang merdeka, dan

sekelompok wanita dapat dikenai hukuman mati juga jika membunuh satu orang

wanita, serta sekelompok budak pun dikenai hukuman mati jika membunuh

satu orang budak. Dalam al-Mqswd, dia mengatakan, pengamalan ketentuan

ini menurut kebanyakan ulama adalah; jika sekelompok orang bersepakat

untuk membunuh satu orang, maka mereka dikenai hukuman qishash lantaran

membunuh satu orang itu. Para ulama fikih tersebut berpendapat bahwa itu

merupakan kemaslahatan, karena qishash disyariatkan bagi kehidupan jiwa-

jiwa manusia. Seandainya sekelompok orang yang membunuh satu orang tidak

dikenai hukuman mati, niscaya setiap orang yang hendak membunuh orang lain

akan meminta bantuan kepada rekan-rekannya untuk membunuhnya agar dia

sendiri tidak dikenai huku man qishash. Dengan demikian, hilanglah hikmah dari

pensyariatan clshash.Ibnu Zubair, Zuhri, Daud, dan Ahlu Zhahir berpendapat

bahwa sekelompok orang tidak dapat dikenai hukuman mati lantaran membunuh

satu orang, karena Allah swt. berfirman, "liwa (dibalas) dengan jiwa."

Muwaththa'Malik kitab 'hl-UqAL" bab "Md lh'a fi aI Ghilah wa as-Sibr" Ir3] jilid II, hal.
87r. Menurut al Allamah Albani shahih dalam lrwd' al-Ghalil jllid VII, hal. 259.
Ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka lima. Dan ada yang mengatakrn lujuh orang..
Pembunuhan iecara sembunyi-sembunyi adalah pembuntrh menipu orang yang hendak
dibunuh lantas membawanya pergi ke suatu tempat yang tersembunyi kemudian dia
membunuhnva di temnat itu.
Bekerjasamaii rini -'uktttdnya mereka berkumpul dan saling membantu. Sekumpulan
dapat dikatakan kepada dua orang atau lebih.
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lika Seseorang Memegang Satu Orang
dan Orang Lain Membunuh Orang yang dipegangnya

fika seseorang memegang satu orang lantas orang lain membunuh orang

yang dipegangnya itu, sementara orang yang membunuh tidak mungkin dapat

membunuhnya kecuali korbannya dalam keadaan dipegang, dan korban tidak

mampu melarikan diri setelah dipegang, maka keduanya dikenai hukuman mati,

karena keduanya bekerjasama. Ini adalah pendapat Laits, Malik, dan Nakhai.

Penganut mazhab Syali'i dan penganut mazhab Hanafi tidak setuju dengan

pendapat ini dan mereka mengatakan, yang dikenai hukuman mati adalah

pembunuh, sementara orang yang memegang dikenai hukuman tahanan hingga

mati sebagai balasan atas pemegangannya terhadap korban. Ini berdasarkan hadits

yang diriwayatkan Daraquthni dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

a
, - o, .t t -o t-

J.L*"l gJJl J^-"-a,J

.t

i J-1,51t :-u:..:i t,1y +i' ;C .;r'r ii
"likt seseorang metneglng satu ornng dnn orattg lain tnetnhtrnulnryn, rtmka

orang vlng merrrbunult dike nai hukumsn rnati, dan orang yong nrcnrcgang dikenqi

hukutnatt talnnnn."l

Menurut Ibnu Qaththan hadits shahih. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan,

para periwayatnya terpercaya. Syafii menyampaikan dari Ali bahwa dia membuat

keputusan terkait seseorang yang membunuh satu orang dengan sengaja dan

orang yang dibunuh itu dipegang oleh orang lain, Ali berkata, "Pembunuh dikenai

hukuman mati dan orang yang memegang ditahan dalam penjara hingga matil"

Vonis Qishash

Vonis qishasft ditetapkan melalui ketentuan-ketentuan berikut:

Pertama; dengan pengakuan, karena sebagaimana kata mereka, pengakuan

adalah "dalil utamal' Dari Wdil bin Juhr, bahwa dia mengatakan, saat aku duduk

bersama Rasulullah saw., tibat-tiba datang seorang laki-laki yang menuntun

orang lain dengan menarik pergelangan tangan, lantas berkata, wahai Rasulullah,

orang ini telah membunuh saudaraku. Beliau bertanya, "Seandainya dia tidak

m e n gaku, ap akah k am u d ap at m e nunj ukkan b uktiny a ? " Rasulullah saw. b ertanya

HR Daraquthnifutab 'hl-HudAd wa ad-Diyiit wa Ghairuhh," Ir 761 jilid III, hal. r4o. Dalam at-
Ta'liq al-Mughni; disampaikan oleh Baihaki juga, dan dia menegaskan bahwa haditsinimursal.
Disampaikan oleh Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf lt789z, r7895] hadits mursal.
HR Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf Irz8st].
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kepada tersangka, 'Apakah kamu membunuhnya?" Dia menjawab, ya, aku

membunuhnya. Sampai akhir hadits.' HR Muslim dan Nasai.

Kedua; vonis qishash dapat ditetapkan dengan adanya dua orang saksi

yang adil. Dari Rafi'bin Khudaij, bahwa dia mengatakan, seorang dari kaum

Anshar tewas di Khaibar. Para walinya segera menemui Rasulullah saw. dan

menyampaikan kejadian itu kepada beliau. Rasulullah saw. bertanya,'Apakah

kalian memiliki dua orang saksi yang dapat menyampaikan kesaksian terkait

tewasnya sahabat kalian?"'Sampai akhir hadits. HR Abu Daud. Dalam "al-

Mughni,Ibnu Qudamah mengatakan, dalam hal ini kesaksian seorang laki-
laki dan dua perempuan tidak dapat diterima, tidak pula satu orang sakit

disertai sumpah dari pihak penuntut. Dalam hal ini kami tidak mengetahui

-di antara ulama- ada perbedaan pendapat. Ini disebabkan karena qishash

adalah penumpahan darah sebagai hukuman atas kejahatan, maka harus ada

kehati-hatian padanya dengan menetapkan syarat dua orang saksi yang adil,

seperti masalah hudud, baik itu qishashyang ditetapkan terhadap muslim, kalir,

merdeka, maupun budak, karena untuk menghindari hukuman diperlukan

tindakan penuh kehati-hatian.

Eksekusi Hukuman Qishash3

Untuk melakukan eksekusi hukuman qishash, harus memenuhi tiga

syarat:

1. Orang yang berhak terhadap qishash (wali) harus normal akalnya dan

berusia balig. fika orang yang berhak terhadap qishash adalah anak kecil

atau orang gila, maka tidak ada seorang pun yang boleh menggantikan

keduanya dalam memenuhi pelaksanaan eksekusi qishash,baik itu bapak,

penerima wasiat, tidak pula hakim. Pelaku kejahatan tetap ditahan hingga

anak kecil yang berhak terhadap qishash berusia balig, dan jika orang gila

sampai dia sadar. Muawiyah pernah menahan Hadbah bin Khasyram terkait

hukuman qishash hingga anak orang yang terbunuh berusia balig. Itu terjadi

pada masa sahabat dan tidak ada seorang pun yang memungkiri.

z. Para wali korban sepakat semuanya untuk dilaksanakan eksekusi qishash,

dan sebagian mereka tidakboleh memiliki keputusan sendiri. fika sebagian

' HR Muslim letab 'al-QisAmah," bab "Shihhah al-lqrdr bi al-Qatl, wa Tamkin Waliyy al-Qatil
min al-Qishhsh, wa Istihbhb Thalab al-Afw minhu," [:z] iilid III, hal. r3o6. Nasai kitab 'hl-
Qisamah," bab'hl-Qawadi' l+z zzljilid VIll, hal. r 5, r 6.'

' HR Abu Daud kitab 'ad-Diydt," bab "fi Tark al-Qawad bi al-Qisdmahl' l+sz+l jilid IY hal.
66r. Menurut al-Allamah Albani shahih dalam Shahih Ab:u Daud jilid III, hal. S5a.3 Maksudnya; penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan.
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dari mereka tidak hadir atau masih kecil atau gila, maka orang yang belum

hadir harus ditunggu hingga kembali, anak kecil ditunggu hingga berusia

balig, dan orang gila ditunggu hingga sadar sebelum menentukan pilihan,

.karena orang yang memiliki hak untuk memilih terkait suatu perkara

tidak boleh diabaikan, karena ini berarti sebagai pembatalan terhadap

hak pilihnya. Abu Hanifah rnengatakan, bagi orang-orang dewasa boleh

memenuhi hak mereka terkait hukuman qishash dan mereka tidak perlu

menunggu yang masih kecil hingga mencapai usia balig. fika salah seorang

wali memaafkan, maka qishash gugur, karena ia tidak terbagi-bagi.

j. Pelaku kejahatan tidak membahayakan pihak lain. /ika hukuman qishash

ditetapkan terhadap seorang wanita yang harnil, maka dia belum dapat

dieksekusi mati hingga melahirkan janinnya dan menyusuinya dengan

colostrums,' karena eksekusi mati yang dijatuhkan terhadapnyir akan

mengganggu janin, dan eksekusi rnati terhadapnya sebelum janin diberi
asupan colostrums akan membahayakannya. Setelah diberi asupan

colostrums, jika ada wanita orang yang dapat menyusuinya maka janin

tersebut diserahkan kepadanya, dan ibunya dieksekusi mati, karena sudah

ada rvanita lain yang mengasuh bayinya. Jika tidak ada wanita yang dapat

menyusui dan mengasuhnya, maka dia diberi penangguhan waktu sampai

dua tahun untuk menyusui bayinya. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

'\,V €6
U-b: ) \' ^5". 2- l_

jri ,

y t; J,rj I ,6:;';i'1\ *,ti
;; F"; ? ,;);1, ,rt-t, 11-(

u.-l1.W e-j

' Colostrurns adalah air susu pertama pada saat melahirkan sebelum kemudian melemah.
Dalam istilah medis, coloslrurrs adalah cairan yang dikeluarkan kelenjar payudara sesaat
sebelum dan sesudal.r melahirkan dalam jangka waktu beberapa hari saja. Bahasa Arabnya
loba', bentuk jamaknya albit'. Al-Mu'jam al-Wasith.

' HR Ibnu Maj.ah kitab 'hd-Diyar," bab 'hl-Hanil Yajibu'alaihd al-Qawad," [z6g+] jilid II, hal.
898,899. Dilam az-Zawaitl: dalamsanudnya terdapat Ibnu Anhm, namanya Abdurrahman bin
Ziyadbin An'am, periwayat lemah. Dernikian pula periwayat darinya, Abdullah bin Lahiah.

"lika seorang utarita tnentburtulr dengmr senga.in, maka dis tidsk dieksekusi

mati linggn rnelolirkan janin yang odu di dnlam pcrutrtyo jikn dia lurntil,

dnn hingga dia dapat rnengnsult nnnknyn. lika dia berzino, nnkn dia tidsk

dirnjnm lingga melnhirknn jnnin yang ada di dnlturr pertttmla jika dia hamil,

dan lingga din tnengnxtlr nnnknya."2

Demikian pula hukuman qishash tidak dilaksanakan pada wanita hamil
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yang melakukan tindak pidana terhadap anggota badan hingga dia melahirkan,

meskipun tidak memberi asupan colostrums kepada janinnya.'

Kapan Pelaksanaan Qishash?

Qi shash segera dilaksanakan setelah terpenuhi ketentuan-ketentuan berupa

kehadiran para wali korban dan mereka berusia balig serta menuntut tlishash,

kecuali jika pernbunuhnya adalah wanita hamil, maka dia diberi tenggang waktu

hingga melahirkan janinnya, sebagaimanir yang telah dijelaskan sebelum ini.'

Apa yang digunakan dalam Pelaksanaan Eksekusi Qishash?

Pada dasarnya qishash dilaksanakan dengan eksekusi rnati terhadap pem-

bunuh dengan cara yang diterapkan saat dia membunuh, karena itu merupakan

konsekuensi dari kesetaraan dan kesamaan. Hanya saja yang demikian ini akan

membuat ketersiksaan yang relatif larna bagi pihak yang dijatuhi eksekusi mati.

Maka dari itu, eksekusi dengan nrenggunakan pedang lebih efektifbaginya, dan

karena Allah swt. berfirnran,

@':64; u'l:A Y b,4r;vr;6 "fu ut;t 6
" Si opn tlang tnenverl ngnlu, m nka se rangl ah dia, seimbnng dengafl serangonnV a

terl nda pmu." (Al-Baqarah l2l: D a)

Dan juga dalam firman-Nya,

64',ai-7'#"i*,-l:7 y,2 -iri \1 Sr, \j+6' H6,ot:
"Dan jiktt kntrru urcmherikoil llnlasntt, nmkn helaslelt dengan hnlasnt ynrtg

s a n n d e n g;n t t siks s n n y nn g di t i n p nk nn k ep a d amr r. " (An-Nahl [1,6]: 126)

Baihaki menyampaikan dari hadits Bara'bahwa Rasulullah saw. bersabda,

" Sinpa yang nretnatrah kanti, rnnkn kwni netnatrahnya, siapa yang mernbakar,

rrnka kutti rtrcrnbLtkartrya, dtut siapo tlang ntenertggclantknn, nnka kntni

m e t t en g gel at nk a t n tl n. " 3

Sanksi hukum hudud seperti qishash jika sanksi hukumnya berupa rajam.
Hujjahnya bukan hadits tersebut, sehab hadits ilu tidak valid dari Rasulullah saw, tetilpi
yang dijadikan Hujjah yangbenar adalah hadits shahih tentang wanita Ghamidiyah, dan
hadits ini cukup jelas indikasi dalilnva.
HR Baihaki dalam as-Sunan al-Kubrhjilid VIII, hal. +1.
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Rasulullah sarv. pernah meremukkan orang Yahudi dengan batu, sebagaima-

na beliau meremukkan kepada seorang wanita dengan batu.' Ulama telah

memberi batasan dalam hal ini, yaitu hanya terkait jika sebab yang diterapkan

dalam tindak pembunuhan boleh dilakukan. Adapun jika tidak boleh dilakukan,

seperti orang yang membunuh dengan sihir, maka hukuman mati tidak
dilaksanakan dengan sihir, karena sihir dilarang.

Sebagian penganut mazhab Syaf i mengatakan, jika dia membunuh
dengan perantara khamar, maka dia dieksekusi mati dengan cuka. Ada yang

berpendapati acuan kesetaraan gugur. Penganut mazhab Hanafi dan mazhab

Hadawi berpendapat bahwa qishash tidak dilaksanakan kecuali dengan pedang,

berdasarkan hadits yang disampaikan oleh Bazzar dan Ibnu Adiy dari Abu
Bakrah bahwa Rasulullah sarv. bersabda,

#r,lr ;! I
"Tidsk oth qislmslr keamli dengan 1tedorrg."2 Dan karenn Rasulullnlr saitt.

melar nn g kese rup attn,3 dan ber sab da,

Al,t+'u p:: s1i ,^ta\ tr;U r& ';1

"liknknlim mentbutrultntnknbunuhlah dengnn cara vangbaik, dnn jika knlian

menyenfuelih maka sentbeliltlalt dengnn cara yang baik."a

Tanggapan terkait hadits Abu Bakrah, bahwasanya jalur-jalur periwayatannya

len'rah semuanya. Adapun larangan rnelakukan yang serupa,larangan ini diberi
pengkhususan dengan firman Allah swt.,

l\ E ) ,- ) ,z .' ?r-, /< 't 'a,/ >. /\l\ . . - .rrl--s-*UV, !*-L4e ;+V o)s

"Dnn jikn kamu memberiksn bnlsssrt, nmkn belnslqh dengnn balnsan yang

Takhrijnya telah disebutkan.
HR Ibnu Majahhtab 'hd-DiyAt," bab "h Qawad illd bi as-Soif,' lz668l jitid II, hal. 88e. Dalan.r
az-Zawdid; dalam sanadnya terdapat Mubarakbin Fudhalah, dia mudallis (menyamarkan
sanad). dan dia melakukan an'anah dalam hadits ini. Demikian pula dengan Hasan. "Tidak
ada .qishash kecuuli dengan pc'dang." Maksudnya; qishash tid;k ditetaFkan, jika berupa
eksekusi mati, kecuali dengan menggunakan pedang, yaitu senjata tajam.
H R Abu Daud kitab 'hl-liha,l," bab'hn-Nahy'an al-Mitsiah," [266,-]. Nasai kttab "Tahrim ad-
Dam," bals 'an-Nahy 'an al-Milslah," jilid Vif , I o r. Tirmidzi kttab 'hd-DivAt," bab "Md ldh fi
an-Nahy hn nl-Mi6lah:'Ir+o8] jilid iV hal. rr, z j. lmam Ahmad d.alam'al-Musnad inidft,
hal. 428. Menurut al-Allamah Albani hadits shahih dalam |rwd'al-Ghatil iilid VII, lLal. u 9o.
HR Muslim kitab 'ash-Shaid wa adz-Dzabhifu,"bab "al-Amr bi Ihsan adz-D2abfu," jilidYI,hat.
72. Abu Daud kitab 'hl-AdhAbi," l:ab "fi an-Nalty an Tushobbar al-Bahdiml'[z-8r5]. Nasai
kitab 'adh-Dhahayi." 6ab 'hl- Amr bi lltdAd asv-Syafrah," iilid VII I, hal. zzz. Tirmidzi k itab
'hd-Diyat," bab "Ua na 1 an-Nahy 'an al-Miislah,''iilid IV, hal. z-r. Ibnu Maiah l<ttab 'hdz-
DzabiiL" bab "idza Dznbahturn ja Afisini odz-Dzobh"" ltrTol. I)arimi kft;b "al-AdhAhi,"
bab'fi Husn adz-Dzabihah," jilid IL hal. 82.
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sama dengan siksnnn yang ditimpnkan kepadnma. " (An-Nahl 116l:126)

Dan juga firman-Nya,

" Siapayangtnenyerangtnu, makn serattglnlr dia, seinthang dengan serangonnqa

t erha d ap m u . " (Al-Baqarah l2l: 19a)

Apakah Pembunuh Boleh dieksekusi di Tanah Suci Mekah?

Ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pembunuhan di tanah

suci Mekah, maka eksekusi mati terhadapnya boleh dilakukan di Mekah. fika dia

melakukan tindakpembunuhan di luarnya kemudian melarikan diri ke Mekah,

atau dia divonis hukuman mati lantaran suatu sebab, seperti murtad, kemudian dia

melarikan diri ke tanah suci Mekah, Malik mengatakan, eksekusi mati terhadapnya

dilakukan di Mekah. Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan, eksekusi mati tidak

dilakukan di tanah suci Mekah, tetapi dia dipersulit, tidak boleh ada yang menjual

kepadanya dan tidak boleh ada yang membeli darinya hingga dia keluar darinya,

lantas eksekusi mati dilaksanakan di luar tanah suci Mekah.

Gugurnya Hukuman Qishash

Hukuman qishash dapat dinyatakan gugur setelah ditetapkan lantaran salah

satu dari sebab-sebab berikut:

r. Semua atau salah satu wali korban memaafkan, dengan syarat orang yang

memaafkan berakal sehat dan mumaryiz, karena ini merupakan perilaku

yang murni yang tidak dimiliki oleh anak kecil tidak pula orang gila.'

2. Kematian pelaku kejahatan atau hilangnya anggota badan yang digunakan

untuk melakukan tindak kejahatan. fika orang yang harus menjalani

hukuman qishash mati, atau anggota badan yang digunakannya untuk
melakukan tindak kejahatan hilang, maka hukuman qishash gugur,

lantaran tidak memenuhi ketentuannya. lika qishash gugur, maka diyat

harus ditunaikan kepada para wali korban yang diambilkan dari harta

peninggalannya, menurut penganut mazhab Hambali dan pendapat

Syaf i. Malik dan penganut mazhab Hanafi mengatakan, diyat tidak wajib

' lika para wali korban memaafkan, maka hakim tidak boleh campur tangan dengan melarang
pemberian maaf, sebagaimana hakim juga tidak boleh memiliki keputusan sendiri jika
mereka menunlut dilaksanakan qishash.
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ditunaikan, karena hak-hak mereka berkaitan dengan hukuman mati,
sementara orang yang harus menanggung hukuman mati telah tiada, maka
mereka tidak dapat menuntutnya kepada ahli warisnya terkait apa yang
beralih kepada mereka dari miliknya. Hujjah kalangan yang mendukung
pendapat pertama, bahwasanya hak mereka berkaitan dengan diri pelaku
kejahatan atau dalam tanggungan, sedangkan mereka diberi hak untuk
memilih di antara keduanya, begitu salah satu dari keduanya tidak ada,

maka yang lainnya harus ditunaikan.

3. Qishash gugur jika telah terjadi perdamaian antara pihak yang melakukan
tindak kejahatan dan orang yang menjadi korban kejahatan, atau para
walinya.

Qishash Termasuk Hak Hakim

Tuntutan untuk dilaksanakan hukuman qishash adalah hak wali korban,
sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini, sementara penyerahan
kewenangan wali korban untuk mengimplementasikan hukuman qishash

adalah hak hakim. Qurthubi mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa
qishash terkait tindak pembunuhan tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh pihak
berwenang. Mereka diharuskan melaksanakan hukuman qishash,menerapkan
sanksi hukum, dan lainnya, karena Allah swt. menuntut seluruh kaum mukminin
agar menerapkan hukuman qishash. Lantaran seluruh kaum mukminin tidak
memiliki kesiapan untuk bersepakat dalam pelaksanaan hukuman qishash,

maka mereka menunjuk penguasa sebagai pemegang mandat mereka dalam
menjalankan hukuman qishash dan sanksi hukum lainnya. Alasannya adalah
sebagaimana yang disebutkan oleh ash-Shawy dalam bukunya 'hl-Hhsyiyah'alh at-

lalhlain," diamengatakan,lantaran dinyatakan bahwa pembunuhan yang disengaja
merupakan permusuhan, maka penguasa yang sah harus memberi keleluasaan
untuk menuntut pihak yang melakukan tindak pembunuhan. penguasa harus
melaksanakan apa yang telah menjadi pilihan wali korban berupa hukuman
mati, maaf, atau pembayaran diyat, dan wali korban tidak boleh bertindak secara

sepihak terhadap pelaku pembunuhan tanpa izin dari penguasa,' karena ini
mengandung kerusakan dan kesewenang-wenangan. |ika wali korban melakukan
eksekusi mati terhadap pelaku pembunuhan sebelum penguasa, maka dia dikenai

' lika korban pembunuhan tidak memiliki ahli waris, maka perkaranya diserahkan kepada
penguasa untuk melakukan apa yang memberi kemaslahatan bagi kaum Muslimin. Jika
menghendaki penguasa dapat. menjatuhkan hu kuman qi shash,danjika menghendaki dapat
memaafkan dengan menyerahkan sejumlah harta, dan penguasa iidat< Uoiin m"-nafkan
tanpa harta, karena itu bukan wewenangnya, tetapi sebdgaiinilik kaum Muslimin.
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hukuman ta'zir. Penguasa harus mencarikan alat pembunuhan yang digunakan
untuk melakukan eksekusi mati, khawatir akan ada tambahan siksaan, dan harus

menyerahkan pelaksanaan eksekusi kepada orang yang menguasai pelaksanaan

eksekusi mati, dan upah pelaksanaannya ditanggung negara.

Rekayasa Terhadap Wali Korban

Ibnu Qudamah mengatakan, jika selain wali korban membunuh pelaku
pembunuhan, maka orang yang membunuhnya dikenai hukuman qishash, dan
ahli waris korban pertama berhak mendapatkan diyat. Pendapat ini disampaikan
oleh Syaf i ra.. Hasan dan Malik mengatakan, pembunuhnya dikenai hukuman
mati dan diyat korban pertama batal, karena haknya untuk menuntut sudah
tidak ada. Diriwayatkan dari Qatadah dan Abu Hasyim bahwasanya tidak
ada hukuman qishash terhadap pembunuh kedua, karena yang dibunuhnya
dibolehkan untuk dibunuh, maka hukuman qishash tidak dapat dijatuhkan
kepadanya lantaran membunuh pembunuh. Hujjah mayoritas ulama terkait
keharusan qishash terhadap pembunuh (kedua), bahwasanya yang dibunuhnya
dibolehkan darahnya namun belum dipastikan pembunuhan terhadapnya dan

pembunuhan terhadapnya tidak dibolehkan tanpa wali korban, maka dia harus

dikenai hukuman qishash lantaran membunuh pembunuh pertama.

Qishash Antara Penghapusan dan Penetapan

Telah terjadi perdebatan yang sangat sengit seputar hukuman mati.
Berbagai tulisan para penulis pun mengungkap tentang perdebatan ini, dari
kalangan ahli filsafat dan pakar perundang-undangan, seperti Roussou, Bintam,

Bakkariya, dan lainnya. Di antara mereka ada yang mendukung hukuman mati
dan sebagian dari mereka menentangnya serta menyerukan agar hukuman
mati ditiadakan. Kalangan yang menghendaki penghapusan hukuman mati
beralasan dengan beberapa hujjah berikut:

Pertama; hukuman adalah hak yang dimiliki negara atas nama masyarakat

yangmendukungnyayangkonsekuensinyaharus dijaga dan dilindungi. Masyarakat

tidak memberi kehidupan kepada seorang individu. Dengan demikian, mereka

pun tidak diberi kewenangan untuk mencabut kehidupan itu.

Kedua; lantaran kondisi-kondisi tertentu dan tindakan buruk yang
melingkupi orang yang tidak bersalah, maka ini dapat menimbulkan kesalahan

dalam melaksanakan hukuman mati. Pada saat itulah pembenahan terhadap
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kesalahan ini tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Sebab, tidak mungkin lagi

dapat mengembalikan kehidupan orang yang telah dieksekusi mati.

Ketiga; karena hukuman ini keras dan tidak adil.

Keernpat; dan terakhir karena hukuman rnati tidak dapat nemberi jaminan.

Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa keberadaan hukuman rnati dapat

mengurangi tindak kejahatan yang dikenai hukuman nrati.

Kalangan yang menghendaki tetap diterapkannya hukuman mati menyam-

paikan sanggahan hujjah -hujjah ini. Mereka mengatakan terkait hu.i.ich pertama

yang menyatakan bahwasanya masyarakat tidak rnemberikan kehidupan kepada

individu manusia hingga diperkenankan untuk mencabutnya, sanggahan

mereka, bahwasanya masyarakat jrrga tidak memberikan kebebasan kepada

manusia, di samping itu, mereka pun menetapkan pencabutan kebebasan ini
dalarn hukuman-hukuman lain yang mengekang kebebasan. Menerapkan

Hujjah mereka secara mutlak tentu akan berimplikasi pada kesimpulan yang

menyatakan tidak relevanr-rya setiap hukuman yang mengekang kebebasan.

Dengan pertimbangan bahwa perkaranya tidak terbatas pada penindakan

terhadap kesalahan pelaku kejahatan, tapi juga untuk melindungi hak rnasyarakat

untuk bertahan hidup dengan meniadakan setiap anggota yang mengancam

eksistensi dan aturan-aturan masyarakat, maka hal yang harus ditegaskan adalah

bahwa hukuman mati merupakan suatu keharusan demi melindungi jiwa dan

menjaga eksistensi masyarakat.

Mereka menyanggah hujjah kedua yang mengatakan bahwa hukuman

mati menimbulkan bahaya besar yang tidak dapat dibenahi lagi tidak pula

dihentikan jika keputusan pengadilan ternyata zalin. Sanggahan mereka,

bahwasanya kemungkinan adanya kesalahan terdapat di hukuman-hukuman

lain dan tidak yang telah dilaksanakan secara salah tidak lagi dapat dibenahi.

Di samping itu, berbagai kondisi yang menyebabkan hukuman mati dijatuhkan

secara salah nyaris tidak ada sama sekali, karena para hakim biasanya sangat

ketat dalarn membuat ketetapan hukum terkait hukuman mati itu selama bukti-
bukti dakwaan tidak jelas.

Mereka menyanggah alasan yang menyatakan bahwa hukunan mati tidak

adil; bahwasanya balasan itu disesuaikan dengan tindakan (inilah yang adil).

Adapun alasanyang mengatakan bahwahukuman mati tidakmenjamin, alasan ini

tidak dapat diterima. Menurut pendapat yang kuat dalam ilmu tentang hukuman,

bahwasanya fungsi hukuman adalah fungsi yang mengandung manfaat (dengan

menimbulkan efek jera). Maksudnya; konsekuensi dari hukuman itu harus dapat

melindungi masyarakat dari berbagai tindakkejahatan. Konsekuensinya adalah
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bahwasanya hukuman itu harus sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan.

Sebab, kejahatan merupakan wujud pengimplementasian hawa nafsu orangyang

melakukan tindak kejahatan yang dapat diredam oleh ketakutannya terhadap

hukuman. Begitu hukuman semakin sesuai dengan tingkat kejahatan, maka

pelaku tindak kejahatan semakin dapat menahan diri untuk tidak melakukan

tindak kejahatan, karena dia akan membuat pertimbangan antara dua hal; antara

kejahatan yang akan dilakukannya dengan hukuman yang telah ditetapkan

terkait tindak kejahatan tersebut. Dengan demikian, ketakutannya terhadap

hukuman mendorongnya untuk dapat menahan diri dari tindak kejahatan

selama hukuman itu benar-benar dapat menimbulkan efek jera.

Dengan memerhatikan dua pendapat ini, mayoritas undang-undang

menetapkan hukuman mati, di antaranya adalah undang-undang tentang

hukuman di Mesir dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun ada sejumlah negara

yang mengakomodir pendapat-pendapat yang menentang hukuman mati dan

menghapusnya dari undang-undang mereka!
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QISHASH YANG TIDAK
TERKAIT DENGAN IIWA

Sebagaimana qishash ditetapkan terkait kejahatan terhadap jiwa,

qishash juga ditetapkan terkait kejahatan yang dilakukan bukan terhadap

jiwa, yaitu dua macam:

1. Terhadap anggota badan.

2. Cedera.

Al-Qur'an memaparkan tentang peraturan Taurat terkait qishash

dalam semua kasus tersebut. Allah berfirman,

3i'f 'r.+-t1<--Ai'r".r:Ji;A\"J-ud.#Kj
',? t3'-'c}ii't'gtjiS 

"-, 
v i 1}"1 t'toV !

xi Jj 6, r>i- i 63 5'i(L4'# .,1':(; r:3
,0t jrl$'i#a;uiS

"Dan Kani telnh tetapkan terhadap mereka di dnlamnya (Tnurat)

bahwnsanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mntn dengan mata, hidung dengan

hidung, telinga dengnn telinga, gigi dengan gigi, dan lukn luks (pun) adn

qishashnya. Sinpn yarrg melepasknn (ltak qislnsl)trya, maka ntelqtaskan lmk

itu (menjadi) penebus dosa baginya. Sinpa yang tidak rnenrutuskan perkara

menurut apa yang diturunknt Allolr, nakn nrcreka itu adnlah orang-orang

yang zalim." (Al-MA'idah [5]: a5)

Maksudnya; Allah menetapkan dalam Taurat bagi kaum Yahudi

bahwa jiwa dikenai hukuman mati jika telah membunuh jiwa yang
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lain, dan mata dicungkil lantaran pencungkilan terhadap mata yang lain, tanpa

membedakan antara mata anak kecil dan mata orang besar, tidak pula antara

mata orang tua dan mata bayi, hidung ditebas dengan hidung, telinga dipotong

dengan telinga, dan gigi dicabut dengan gigi, walaupun itu gigi orang yang

dikenai hukuman qishash lebih besar dari pada gigi yang lain, dan luka pun

dikenai hukuman qishash bila itu memungkinkan. Siapa yang melepaskan

hak qishashnya dengan tidak menyampaikan tuntutan qishash, maka itu
merupakan penebus bagi dosa-dosa yang dilakukannya. Meskipun ditetapkan

bagi orang-orang sebelum kita, namun hukum ini ditetapkan pula dalam syariat

kita berdasarkan penetapan Rasulullah saw terkait hukum ini. Bukhari dan

Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik ra. bahwa Rubalyi'binti Nadhr bin
Anas mematahkan gigi seri (depan) seorang gadis. Mereka pun menawarkan

ganti rugi kepada walinya. Namun mereka menolak dan hanya menghendaki

qishash. Saudara Rubaryi' binti Nadhr, Anas bin Nadhr, datang dan berkata,

wahai Rasulullah, gigi seri Rubaryi' akan dipatahkan. Demi (Allah) yang

mengutusmu dengan kebenaran, jangan mematahkan gigi serinya. Rasulullah

saw. bersabda,

"Hai Anos, qislmslt adalnh ketetapon Allulr." Anas bin Malik mengatakan,
mereka kemudian memberi maal. Rasulullttlt soLo. bersabda,

oi)-.irt .rk-

" Sesu nggulmy a di antnra lwmhoJurnb o Allah ada y ang seandniny a ber suntp alr

atas nama Allalq niscaya Allnh memperkenankan (sumpah)nyn."1

Ini semua berkaitan dengan tindak kejahatan yang disengaja. Adapun yang

tidak disengaja, maka ketentuannya adalah dengan membayar diyat.

Syarat-syarat Qishash yang Tidak Berkaitan dengan liwa

Terkait hukuman qishash yang tidak berkaitan dengan jiwa, ditetapkan

beberapa syarat berikut:

'n j.'- ,'i.'
a,tJl .;L:5 r *'jl U

o1
' . -l o

-Jl .J J-. o,ul :Lc .* J!

' HR Bukhari kitab "al-JihAd," bab "min al-Mu'minin Riial," (Al-AhzAb [33]: z:) iilid IV
hal. 23, dan kitab 'hsh-shullt" bab'hsh-Shulh fi ad-Diyrih." jilid III, hal. 243. Muslih kitab
'al-Qisdmah," bab "Itsbil al-Qishhsh fi al-Asndn wa md fi Ma'ndh6," Ir6zs] jilid III, hal.
r 3oz. Nasai kitab'hl-Qisimah,"bab 'hl-Qish1sh min ats-kunyahl' Icz szljilid VIII, hal. z7 .

Baihaki kitab "al-linhydt," bab "fiab al-qishash fi al- Amd," jitia vltt. hai. 25,64. Ahmad
dalam al-Musnad jilid III, hal. t z8, 167,284. Abu Daud kitab 'hd-Diydt," bab 'hl-Qishdsh
min as-Sinn," [a595] jilid lY,hal. t717.
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l.

)

3.

4.

Berakal.

Balig.'

Melakukan kejahatan dengan disengaja.

Darah orang yang menjadi korban kejahatan setara dengan darah pelaku

kejahatan.

Yang dinraksud dengan kesetaraan dilrah ini hanya berkaitan dengan status

budak dan kekaliran. Dengan denrikian, hukuman tlishash tidak dijatul-rkan

kepada orang merdeka yang melukai budak, atau rnemotong anggota badannya.

Seorang muslirn juga tidak dijatuhi hukuman qishashiika rnelukai seorang kafir

dzimmi, atar,r jr"rga memotong anggota badannya, karena tidak adanya kesetaraan

darah di antara keduanya lantaran status darah budak di bawah status darah

orang merdeka, dan status darah kahr dzimmi di balr,ah status darah muslim.

|ika hrlkuman qishash tidak ditetapkan, maka yang harus ditunaikan adalah

penggantinya, yaitr"r diyat. fika lukir itu dari seorang budak atau dzimmi yang

mengenai orang merdeka atau muslim, rnaka hukuman qishash diterapkan

terhadap budak dan dzirnmi. Penganut mazhab Flanafi berpendapat bahwasanya

qishash tidak dapat ditetapkan terkait anggota badan di antara muslim dan kafir.

Mereka juga mengatakan, ticlak ada qishash antara laki-laki dan perempuan

terkait tindak kejahatan yang tidak berkaitan dengan jiwa.

Qishosh Pada Anggota Badan qt t

Kriteria yang dapat dijadikan acuan terkait anggota badan yang dapat

dikenai huku man qishash dan yang tidak dapat diker-rai hukr.tmar qishash adalah;

bahwasanya setiap anggota badan yang memiliki persendian, seperti siku dan

pergelangan tangan, maka pada anggota badan ini dikenai hukuman qishash.

Sedangkan yang tidak memiliki persendian, tidak dikenai hukuman qishash,

karena yang memungkinkan dapat setara hanya pada yang pertama (anggota

badan yang memiliki persendian), sedangkan yang kedua (yang tidak memiliki
persendian) tidak dapat disetarakan. Dengan demikian, hukuman qishash dapat

dijatuhkan kepada orang yang memotong jari dari ruasnya, memotong tangan

dari pergelangan atau siku, rnemotong kaki dari persendian, mencungkil mata,

Usia balig dapat diketahui jika seseorang sudah bermirnpi atau melrlui usia. Batas
usia maksimtlnya adalah delaprrn belas tahtrn dan batas minimalnya lima belas tahun,
berdasarkan hadits Ibnr"r Umar Sedangkan melalui tumbuhnya ran'rbut di sekitar kemaluan,
masih diperselisihkan.
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memangkas hidung, memotong telinga, mencabut gigi, mengebiri kemaluan,

atau mematahkan gigi seri.

Syarat-syarat Qishash pada Anggota Badan

Terkait qishash pada anggota badan, disyaratkan adanya tiga hal:

r. Arnan dari kelebihan eksekusiyang zalim. Yaitu pemotongan harus dilakukan

pada persendian, atau memiliki batas akhirnya, sebagaimana dalam contoh-

contoh yang telah dipaparkan sebelum ini. Dengan demikian, tidak ada qishash

terkait peremukan tulang selain gigi, tidak pula kelebihan pemotongan, dan

tidak pula pada sebagian lengan, karena tidak dapat dijamin aman dari

kelebihan pemotongan dalam qishash terkait hal-hal ini.

2. Setara dalam nama dan tempat. Tangan kanan tidak dapat dikenai hukuman

potong jika kejahatannya menimpa tangan kiri, tidak pula tangan kiri
dengan tangan kanan, tidak pula jari manis dengan jari kelingking, dan

tidak pula sebaliknya, karena tidak adanya kesamaan dalam nama, dan yang

asli tidak dapat dikenai qishah dengan kelebihan anggota badan -walaupun
keduanya saling meridhai- karena tidak adanya kesamaan terkait letak dan

manfaat, tapi yang dikenai qishash adalah kelebihan anggota badan yang

sama seperti itu dari segi letak dan bentuknya.

3. Kesamaan anggota badan pelaku kejahatan dan korban kejahatan dalam

kesehatan dan kesempurnaan. Dengan demikian, anggota badan yang

sehat tidak dikenai qishash dengan anggota badan yang lumpuh, tidak

pula tangan yang sehat dengan tangan yang kurang jari-jarinya. Namun

dibolehkan jika yang terjadi sebaliknya. Yaitu, tangan yang lumpuh dapat

dikenai hukuman dengan tangan yang sehat.

Ad Qishosh Terkait LukaYang Disengaia bzS

Adapun luka yang disengaja, maka tidak dapat dikenai hukuman qishash,

kecuali jika itu memungkinkan, yaitu memiliki kesamaan dengan luka yang

dialami orang yang menjadi korban kejahatan tanpa ada tambahan tidak pula

pengurangan. |ika kesetaraan dan kesamaan tidak dapat terwujud kecuali dengan

melampaui batas, beresiko yang fatal, atau membahayakan, maka hukuman

qishash tidak dijatuhkan, dan diyat harus ditunaikan, karena Rasulullah saw.

tidak menjatuhkan hukuman qishash terkait luka di kepala, patah tulang, dan
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cedera di bagian dalam. Ini adalah hukum terkait apa yang termasuk dalam

makna luka yang merupakan kerusakan, seperti terpecahnya tulang leher, tulang

belakang, paha, dan sernacamnya.

Sedangkan luka yang terletak di kepala dan wajah, maka tidak ada hukuman
qishash padanya, kecuali luka yang mengoyak daging hingga tulang terlihat jika
dilakukan dengan sengaja. Terkait luka-luka di kepala lainnya akan dijelaskan

dalam bahasan tentang diyat. Tidak ada qishnsh pada lidah tidak pula pada

tulang yang remuk kecuali pada gigi, karena tidak rnungkin diimplementasikan
tanpa ada kezaliman. Siapa yang melukai seseorang hingga tulangnya terlihat,
lantas dia sernbuh dari luka itu, atau memotong taltgannya dari pertengahan

lengan, nraka tidak ada qishash padanya, dan dia tidak boleh menuntutnya
dipotong tangannya dari letak itu, namun dia boleh menuntut qishash dari
bagian pergelangan tangan dengan menertrpkan ketentuan hukum pada separuh

lengan selebihnya. Seandainya dia meremukkan tulang seseorang selain gigi,
seperti tulang msuk, atau memotong tangan yang lumpuh, atau telapak kaki yang

tidak merniiiki jari-jari, atau lidah vang kelu (bisu), atau mencukil mata yang

buta, atau memotong jari yang lebih, maka dalam semua kasus ini diterapkan
ketentuan hukum yang adil (di luar qishash).

Sekelompok Orang Bekerjasama dalam Melakukan Pemotongan
atau Melukai Orang Lain

Penganut mazhab Hambali berpendapat bahwa jika sekelompok orang

bekerjasama dalam pemotongan anggota badan atau melukainya yang meng-

haruskan diterapkannya qishash,maka perbuatan mereka tidak dibedakan, dan

nrereka semua harus menjalani qishash,berdasarkan apa yang diriwayatkan dari
Ali ra. bahwa ada dua orang yang bersaksi di hadapannya terhadap seorang

yang melakukan pencurian. Lalu dia memotong tangan orang itu. Kemudian
ada orang lain yang datang dan dua orang saksi itu berkata, inilah pencurinl'a,
dan kami salah dalam menetapkan orang yang pertama. Dia pun mengalihkan
kesaksian dua orang tersebut kepada orang kedua dan membebankan diyat orang

pertama kepada mereka berdua, dan berkata, seandainya aku tahu bahwa kalian
berdua melakukan ini dengan sengaja, niscaya aku potong kalian berdua.'

fika tindakan mereka terpisah-pisah, atau masing-masing dari mereka

memotong dari satu sis i, maka tidak ada hukuman qls hosh terhadap mereka. Malik
dan Syaf i mengatakan, mereka dikenai hukuman qishashjika memungkinkan,

' Bukhari kitab 'hd-DiyAt," bab "Idzd Ashdba Qtum min Rajul.l' jrlld IX, hal. ro
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yaitu dengan dipotong anggota badan mereka, dan hukuman qishash pun

diterapkan pada mereka jika berupa luka. Sebagaimana jika sekelompok orang

bekerjasama dalam pembunuhan satu orang, maka mereka dikenai hukuman

mati lantaran tindak pembunuhan tersebut. Penganut mazhab Hanafi dan

Zhahiri berpendapat bahwa dua tangan tidak dikenai hukuman potong lantaran

satu tangan. |ika dua orang memotong tangan satu orang, maka tidak ada qishash

bagi masing-masing dari keduanya, dan keduanya harus membayar diyat.

Qishash Terkait Tindak Penamparan, Pukulan, dan Cacian

Seseorang boleh menuntul qishash terhadap orang yang menamparnya'

meninju, memukul, atau mencacinya, berdasarkan firman Allah swt., "Siapayang

menyerangmu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."

(Al-Baqarah lzl ry4)

Dan lirman Allah swt.,

"Dan bzlasan susttr

pzl: aOl

serupa." (Asy-Syftrd

Dengan demikian, ketetapan clshashditerapkan dalam kasus-kasus seperti

itu, dengan syarat bahwa tamparan, tinjuan, pukulan, atau cacian yang berasal

dari pihak korban sama dengan tamparan, tinjuan, pukulan, atau cacian yang

berasal dari pelaku kejahatan, karena itulah tuntutan keadilan yang menjadi

dasar ditetapkannya hukuman qishash. Sebagaimana disyaratkan dalam qishash

terkait cacian khususnya, yaitu tidak boleh berkaitan dengan hal yang masuk

dalam kriteria yang dilarang. Dengan demikian, dia tidak boleh mengkafirkan

orang yang mengkafirkannya, mendustakan orang yang mendustainya' melaknat

bapak orang yang melaknat bapaknya, atau mencaci ibu orang yang mencaci

ibunya, karena pengkaliran seorang muslim atau pendustaan terhadapnya

termasuk perkara yang dilarang dalam prinsip Islam, dan karena bapaknya

tidak melaknatnya hingga dia melaknatnya. Demikian pula ibunya tidak

mengecamnya hingga dia mengecamnya. Namun dia boleh melaknat orang

yang melaknatnya, menjelekkan orang yang menj elekkannya, dan mengucapkan

kata-kata kasar lantas membalas orang yang mengucapkannya dengan kata-kata

serupa, sebagai ketentuan qishash.

Qurthubi mengatakan, siapa yang berbuat zalim terhadapmu, maka

ambillah hakmu darinya sesuai dengan kadar kezaliman yang menimpamu.
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Siapa yang mengecammu, maka balaslah dia dengan kecaman yang serupa
dengan kecamannya. Siapa yang mengambil harga dirimu, maka ambillah harga
dirinya dan jangan mengaitkan tindakan ini dengan kedua orangtuanya, tidak
pula anak atau kerabatnya. Kamu tidak boleh mendustakannya, meskipun dia
mendustakanmu, karena kemaksiatan tidak boleh dibalas dengan kemaksiatan.
Namun jika misalnya dia mengatakan kepadamu; hai kafir, maka kamu boleh
mengatakan kepadanya; kamu yang kalir. Jika dia mengatakan kepadamu;
hai pezina, maka qishashmu dengan mengatakan kepadanya; hai pendusta,
hai saksi palsu. Seandainya kamu mengatakan kepadanya; hai pezina, berarti
kamu pendusta, dan kamu berdosa karena telah berdusta. Jika dia mengulur
pembayaran utang kepadamu padahal dia berkecukupan -tanpa alasan
apapun- maka katakan; hai zalim, hai pemakan harta orang lain. Rasulullah
saw. bersabda,

t,, o t t ,
at )te )

"Penanggultan (pembayaran utnng) ortng ysng herkecukupart (rnampu

melunnsi utang) menglulalkan harga diri dqn lrukumannya."t

Adapun terkait harga dirinya, yaitu sebagaimanayang telah kami jelaskan tadi.
sedangkan hukumannya adalah penjara dan penahanan di dalam penjara.'

Qishash terkait tamparan, pukulan, dan cacian diterapkan oleh
Khulafaurrasyidin dan sahabat-sahabat lainnya serta generasi tabi'in. Bukhari
menyebutkan dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, dan Suwaid bin Muqarrin,
bahwasanya mereka menjatuhkan hukuman qishashterkait kasus penamparan
dan semacamnya. Ibnu Mundzir mengatakan, dan alat yang digunakan
dalam tindak kejahatan seperti cambuk, tongkat, dan batu, itu semua tidak
berkaitan dengan jiwa, namun dapat dilakukan dengan sengaja dan dikenai
hukuman qishash.Ini adalah pendapat sejumlah ulama hadits. Dalam riwayat
Bukharir dinyatakan bahwa Umar ra. menjatuhkan hukuman qishash terkait
kasus pemukulan dengan cambuk, Ali bin Abi rhalib menjatuhkan hukuman
qishash sebanyak tiga cambukan, dan Syuraih menjatuhkan hukuman qishash
dengan cambuk dan terkait luka. Banyak ulama dari beberapa wilayah yang

c-? t l>u -l->l qjl )

HR Abu Daud kitab 'hI uqdhiyah," bab 'f al-llabs fi.qd;Dgin wa Ghairihil'[3628] jilid III,
Irnl. :l?,.j1j, lbnu Majah l.tab'hsh-shadaqat,"bai'ht.Habsf ad-Dain ra i[_MuiA'zamoh,,;'
lzazT) jilid IL hal. 8r r. Menurur syaik} Albani hadits hasan Aalam shahih lhnu Majuh d,an
Irwa.'al-chalil lr +l+l dan al-.Misykih [29 r 9I. yang dimaksud dengan menghllalkan hJrgn diri
dan hukumannya adalah bahwa orang yang me-Iliki kecukupan"harta un'tuk melunasi-utang
namun dia tidak melunasinya, maka hirga-dirinya menjadi halal bagi pemberi utang dengafr
I:ncql,\.un,.dia telah menzalimiku. Sedingkan hukumannya berup"a penahanan da"n ta'zir.
Lihat Tafir al-Qurthubi jilid II, hal. 36o. -
Bukhari kitab 'hd Diyai," bab "idz6 Ashdba eaum min Rajul, hal yukqib.]' jilid,IX, hal. ro.
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tidak setuju dengan pendapat ini dan mengatakan bahwa qishash dalam kasus-

kasus seperti ini tidak diterapkan sama sekali, karena pada umumnya tidak ada

persamaan di dalamnya.lrka qishash tidak dapat ditetapkan, maka hukuman
yang harus diterapkan dalarn kasus-kasus ini adalah tdzir. Syaikhul Islam Ibnu
Taimilyah mendukung pendapat pertama dan mengatakan, adapun pendapat

yang mengatakan bahwa keserupaan dalam hal ini tidak dapat tercapai, maka
jawabannya adalah; tindak kejahatan ini pasti dikenai hukuman, bisa berupa

qishash dan bisa berupa ta'zir. fika dibolehkan untuk dikenai hukuman ta'zir,

tanpa ditetapkan jenis dan batasannya secara akurat, maka menjatuhkan

hukuman yang lebih dekat pada keakuratan dalam hal ini tentu lebih layak dan

lebih pantas, dan keadilan dalam qishash merupakan acuan yang diakui sesuai

dengan tingkat kemungkinan. Sudah lazim diketahui bahwa jika orang yang

memukul dipukul seperti dengan pukulannya atau dekat dengannya, maka ini
lebih dekat kepada keadilan dari pada hukuman tazir berupa pukulan dengan

cambuk. Faktor yang menghalangi qishash dalam hal ini adalah kekhawatiran
terhadap kezaliman yang membolehkan kezaliman yang lebih besar darinya
yang selayaknya dihindari. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ketentuan

yang terdapat dalam Sunnah lebih adil dan lebih berimbang.

Qishash Terkait Perusakan Harta

fika seseorang merusak harta orang lain, seperti memotong pohonnya,

merusak tanamannya, merobohkan rumahnya, atau membakar pakaiannya,

apakah dia boleh menuntut penerapan qishash dalam hal ini terhadap pelakunya

lantas melakukan sebagaimana yang dilakukannya?

Perselisihan di antara ulama dalam hal ini terbagi dalam dua pendapat:

1. Pendapat yang nenyatakan bahwa qishash dalam hal ini tidak ditetapkan,

karena dari satu sisi itu merupakan perusakan, dan dari sisi lain karena

rumah dan pakaian tidak memiliki keserupaan.

2. Pendapat yang menyatakan bahwa qishash dalam hal ini dapat ditetapkan,

karena qishash terkait jiwa dan anggota badan diperbolehkan. Tidak

diragukan bahwa jiwa dan anggota badan lebih besar kadarnya dari pada

harta. ]ika qishash dibolehkan terkait jiwa dan anggota badan, maka terkait
harta yang kadarnya di bawah jiwa dan anggota badan lebih layak untuk
dibolehkan.

Maka dari itu, kita boleh merusak harta orang-orang yang terlibat dalam

perang dengan kita jika mereka merusak harta kita. Seperti memotong pohon
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yang berbuah, meskipun ada pendapat yang melarang itu tanpa ada keperluan.

Ibnu Qaryim mendukung pendapat ini dan mengatakan, perusakan harta, jika

termasuk yang rnemiliki kehormatan, seperti hewan dan budak, nraka dia tidak

boleh merusak hartanya sebagaimana orang itu telah merusak hartanya. Jika

harta itu tidak merliliki kehormatan, seperti pakaian yang dirobek dan guci

yang dipecahkan, maka pendapat yang masvhur adalah dia tidak boleh rnerusak

milik orang itu sebagaimana miliknya yang dirusaknya, tapi orang itu harus

menanggung nilai atau yang serupa.

Dengan pertimbangan qiyas, maka dia boleh rnelakukan yang serupa

dengan perusakan yang menimpa miliknya sebagaimana yang dilakukan oleh

pelaku kejahatan. Yaitu dengan merobek pakaiannya sebagaimana dia merobek

pakaiannya, dan mematahkan tongkatnya sebagaimana dia menratahkan

tongkatnya, jika keduanya memiliki kesamaan. Inilah yang disebut adil. Padahal

kalar-rgan yang menolak ketentuan ini tidak memiliki dasirr teks syariat, tidak
pula qiyas, dan tidak pula ijmai Sesungguhnya ketentuan ini tidaklah dilariing

terkait hak Allah, dan kehormatan harta tidak lebih besar dibandingkan dengan

kehorrnatan jiwa dan anggota badan. |ika ketentuan syariat menyatakan bahwa

anggota badannya dapat dibalas pencederaan sebagainana yang dialami

anggota badannya, maka terkait hartanyir dibalas dengarr perusakan serupa

dengan harta yang dirusaknya lebih layak dan lebih pantas untuk diterapkan.

Hikmah qishash yang berkaitan dengan rasa keadilan dan antisipsi terhadap

kemarahan tidak dapat tercapai kecuali dengan ketentuan itu. Alasan lainnya,

bisa saja dia melakukan pengenrsakan dengan tujuan untuk menyakitinya dan

merusak pakaiannya lantas dia memberi nilainya kepadanya, dan itu tidak sulit

baginya lantaran dia memiliki banyak harta. Dengan demikian, dia merasa puas

dengan tindakannya itu sementara pihak korban tetap memendam rasa jengkel

dan marah. Bagaimana mungkin pemberian nilai barang kepadanya dapat

meredam amarahnya dan menghapus keterpengaruhannya serta kedinginan

hatinya, sementara pelaku kejahatan telah merasakan tindak kejahatan yang telah

dilakukanrrya?! Hikmah syariatyang sempurna dan mulia serta qiyasnya sekaligus

tidak dapat menerima kondisi ini. Allah swt. berfirman, "Maka seranglah dia,

seimbang dengan serangannya terhadttpmu." (Al-Baqarah [21l. ry+)

Allah swt. berfirman,

q'.. q^r:'{+"*(;*
"Don bolasan suntu kejahntnn adnlalt kejalmtan ylng serupa." (Asy-Sy0rd

p2l: a0\
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Dan firman Allah swt.,

4."\ e ).- ) rz .7 ,,)-r-1 ,),1( ,,2
':. .. .-i.pt' rF, !J_\.4e;rtc..ily

"Dnn jikn knrrtu nretnbarihLrtr bulssnn, tnlka bnlnslalt dengnrt halasnn ynng

sann dcnginrr sikslltt tlttrrg ditirnpnkon ke pndnn u. " (An-Nahl [16]: 126)

Ini artinya bahwa qishash terkait harta tersebut dibolehkan.

Para ulama fikih telah menegaskan dibolehkannya membakar tanaman

orang-orang kafir dan nemotong pohon mereka, jika mereka melakukan itu
terhadap kita. Inilah pokok masalahnya. Allah swt. menetapkan tindakan

para sahabat yang mernotor-rg pohon korma kaum Yahudi lantaran tindakan

ini merupakan bentuk penistaan terhadap mereka. Ini menunjukkan bahwa

Allah swt. menyukai adanya per.ristaan terhadap pelaku kejahatan yang zalim,

serta menetapkan tindakan itu. Jika membakar harta pengkhianat dibolehkan,

Iantaran dia membahayakan kaum Muslirnin terkait pengkhianatannya dalam

hal pembagian harta rampasan perang, maka pembakaran terhadap hartanya

lebih layak dan lebih pantas jika dia membakar harta muslim yang dilindungi.

Jika hukuman yang berkaitan dengan rnateri ditetapkan terkait hak Allah yang

sisi pemaklurnannya lebih banyak dari pada sisi tuntutan pemenuhannya, maka

penetapannya terkait hak manusia yang bakhil lebih layak dan lebih pantas.

Alasan lainnya, karena Allah swt. mensyariatkan qishash untuk membuat jera

manusia dari tindak pernusuhan, dan sangat memungkinkan sekali untuk
mewajibkan diyat sebagai balasan yang seimbang terkait kezaliman yang diterima

pihak korban terkait hartanya. Namun apa yang telah ditetapkan Allah lebih

sempurna, Iebih memberi kemaslahatan bagi rnanusia, lebih dapat meredam

amarah pihak korban, dan lebih dapat menjaga jiwa serta anggota badan. fika tidak

dernikian, maka dalam diri pihak korban terhadap pihak lain -yang membunuh

atau memotong anggota badannya- akan ada keinginan untuk membunuh atau

memotong anggota badan pihak lain tersebut dan memberikan diyatnya. Namun

hikmah, rahmat, dan maslahat tidak dapat menerima hal tersebut. Pada dasarnya

hal ini ada dalam permusuhan terhadap harta. Jika dikatakan; orang ini akan

dapat terbalut luka hatinya bila diberi sesuatu yang setara dengan miliknya yang

telah dirusak, maka jawabannya;jika pihak korban ridha terhadap hal itu, maka

dia sebagaimana jika dia ridha terhadap diyat anggota badannya. Inilah qiyas

yang murni dan didukung oleh dua imam yang bernama Ahmad; Ahmad bin
Hambal dan Ahmad bin Taimiyyah. Dia mengatakan dalam riwayat Musa bin

Said; pemilik barang berhak untuk memilih, jika menghendaki dia boleh merobek

pakaian, dan jika menghendaki dia mengambil yang seperti barangnya.
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Ganti Rugi Serupa

Para ulama sepakat bahwa orang yang rnenghilangkan atau merusak sesuatu

berupa makanan, minuman, atau barang yang ditimbang, maka dia harus

menanggung gantinya yang serupa. Aisyah ra. mengatakan, aku tidak pernah

melihat pembuat makanan yang seperti Shafiyah. Dia membuat makanan untuk

Rasulullah saw. lantas mengantarkannya. Aku pun sangat cemburu dan lantas

memecahkan bejananya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa kafarat atas apa

yang telah aku perbuat? Beliau bersabda,

lu- J- iu!, ..t) ,* lu:
z'

"Bejann seperti hejnntt, datt mnksnnrr seperti rnnkqttnn."l HR Abu Daud.

Mereka berbeda pendapat terkait jika yang dihilangkan atau dirusak adalah

barang yang tidak ditimbang dan tidak ditakar. Penganut mazhab Hanafi dan

penganut mazhab Syaf i berpendapat bahwa orang yang menghilangkan atau

merusaknya harus menanggung yang serupa dan tidak dapat dialihkan kepada

nilainya kecuali jika yang serupa tidak ada, berdasarkan firmarn Allah swt.,

"Siapa yang menyerangmu, maka serangltth dia, seimbang dengan serangannya

terhadspnru." (Al-Baqarah Iz]: rq+)

Ini berlaku umurn terkait semua hal. Dan juga didukung hadits Aisyah

di atas. Penganut mazhab Maliki berpendapat bahwa dia harus menanggung

nilainya, bukan barang serupa.'

^d 
dengan "Jilllllrf 

i':l#-bir Harta brs

)ika seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain dengan

melukai atau mengambil harta, apakah pihak korban boleh mengambil haknya

sendiri jika berhasil mendapatkannya kembali?

Terdapat lebih dari satu pendapat di antara ulama dalam masalah ini.

Qurthubi mendukung pendapat yang membolehkannya, dan berkata, pendapat

HR Abu Daud kitab 'hl-Buyi' wa al-ljhrdt," bab "fiman Afsada Syaiart Yaglrrim Mitslahul'
l:S68ljilid Ill, hal.82.7.828. Tirmidzi dengan laial yang berbeda l<:tab'hl-Ahknn,"bab
"Ma lah finan Yuksdr lalw asy-Syai' nn Yuhkatn lalru nin Mal al-Kasir," Ir 3591 jilid lll,
hal. 63r. Ahmad dengan lafal yang berbeda jilid VI, hal. r48, 277. Menurut al-Allamah
Albani hadits shahih dalam lrwd' al-Ghalil ft541.
LihatTafsir al-Qurtltubiy jilid II, hal. 259.

Hudnd /Sanksi Hdana) - 435



yang shahih adalah itu dibolehkan bagaimana pun dia bisa memperoleh kembali

haknya, selama tidak tergolong sebagai pencuri. Ini adalah pendapat Syaf i
yang disampaikan oleh Dawudi dari Malik. Ibnu Mundzir pun berpendapat

demikian. Ibnu Arabi memilih pendapat ini dan bahwasanya ini bukan

merupakan pengkhianatan, tetapi hanya sebagai tindakan untuk mendapatkan

hak. Rasulullah saw. bersabda,

"Bqntulslr ssudarnmu yang zalim maupun yang terzalimi."l

Pengambil hak dari orang zalim adalah bantuan baginya. Ketika istri Abu

Sufyan, Hindun binti Utbah, berkata kepada Rasulullah saw.; Abu Sufyan

adalah orang yang bakhil. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku

dan mencukupi anakku kecuali dengan yang aku ambil dari hartanya tanpa

sepengetahuannya. Apakah aku berdosa? Rasulullah saw. bersabda,

r":AL: )n, #",,-t iK- 6 4:
"Ambillah (sebatas) yang nrcncukupimu dan mencukupi anakmu dengan carn

yang baik."2

Beliau membolehkan Hindun bin Utbah untuk mengambil, dan hendaknya

dia tidak mengambil kecuali sebatas yang mencukupinya. Ini semua terdapat

dalam ash-Shahill. Firman Allah swt., "Siapayangmenyerangmu, maka seranglah

dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Al-Baqarah Iz]: r94) Ayat ini
merupakan penegasan yang menyudahi perbedaan pendapat.

Para ulama berbeda pendapat terkait jika dia mendapatkan hartanya namun

tidak sejenis dengan hartanya. Ada yang berpendapat; dia tidakboleh mengambil

kecuali dengan keputusan dari hakim. Syaf i memiliki dua pendapat, dan yang

paling shahih dari keduanya adalah dia boleh mengambil diqiyaskan dengan

seandainya dia mendapatkannya dari jenis yang sama dengan hartanya. Pendapat

kedua mengatakan dia tidak boleh mengambil, karena adanya perbedaan jenis.

Di antara mereka ada yang mengatakan, hendaknya dia meneliti nilai hartanya

t o -9uW ji .r;lu !r;\ "nit

Bukhari kitab 'hl-Mazhdlim,"bab'A'in Akhaka Zhdliman au Mazhliman " jilid III, hal. r68.
kitab 'hl-Ikrhh," bab "Yamin ar-Rajul Ii ShAbibihi innahu AkhLhu idzd Khhfa 'alaihi al-Qatl
au Nahwahu," jilid IX, hal. 28. Muslim dengan maknanya kitab'hl-Birr wa ash-shilah wa
al-Adhb," bab "Nashr al-Akh Zhaliman au Mazhluman," 16zl iilid IV hal. rqq8. Tirmidzi
htab'hl-Fitan,"bab "Haddatsand Muhammad bin Hatim.." Izz j 5 ]jilid IV hal. 5 23. Baghawi
dalam Syarl as - Sunnah jilid XI I l, [ 3 5 r 6 ] hal. 96, 92. Dia mengatakan, hasan shah ih. Abu
Ya la [:or, jz4]. Darimi kitab'hr-Raqqaq,"bab "Unshur Akhaka Zhaliman au Mazhl|man,"
jilid II, hal. 3rr.
Takhrijnya telah disebutkan di permulaan bahasan tentang nafkah.
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pada harta yang ditemukan dan mengambil sesuai dengan jumlah hartanya.

Inilah pendapat yang shahih, berdasarkan dalil yang telah kami jelaskan.

Penerapan Qishash Terhadap Penguasa

Penguasa adalah satu individu di antara individu-individu umat yang tidak
dibedakan dengan individu yang lain, kecuali sebagaimana perbedaan yang

terdapat pada orang yang menerima wasiat atau wakil, dan berlaku baginya apa

yang berlaku bagi seluruh individu umat. )ika dia melakukan tindak kejahatan

terhadap salah satu individu di antara individu-individu umat, maka hukuman

qishash pun diterapkan terhadapnya, karena tidak ada perbedaan antara dia

dengan orang lain dalam hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu
umum mencakup seluruh kaurn Muslirnin. Dari Abu Nadhrah dari Abu Firas,

bahwasanya dia mengatakan, "Umar bin Khaththab ra. menyampaikan khutbah

kepada kami. Dia berkata, 'Wahai umat manusia, demi Allah, aku tidak mengutus

para pejabat untuk memukul kulitmu tidak pula untuk mengambil hartamu,

tetapi aku mengutus mereka untuk mengajarimu tentang agama dan Sunnah

Nabimu. Siapa yang mendapatkan suatu perlakukan dari seorang pejabat di luar

itu, maka hendaknya dia mengadukan pejabat yang bersangkutan kepadaku.

Demi (Allah) yang jiwa Umar di tangan-Nya, niscaya aku menjatuhkan hukuman

qishash terhadapnyal Amru bin Ash ra. bertanya, 'Seandainya seseorang

melakr.rkan suatu tindakan yang tidak dibenarkan terhadap seorang rakyatnya,

apakah kamu menjatuhkan hukuman qishash terhadapnya?' Umar menjawab,

'Ya, demi yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan menerapkan hukuman

qi sha sh terhadapnya. Bagaimana mungkin tidak menerapkan hukuman qi shaslt

terhadapnya padahal aku melihat Rasulullah menerapkan hukuman qishash

terhadap diri beliau sendiri!"" HR Abu Daud dan Nasai.

Nasai dan Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Said al-Khudrybahwa

dia mengatakan, ketika Rasulullah saw. sedang membagikan sesuatu di antara

kami, tiba-tiba ada seorang laki-laki membungkuk di hadapan beliau. Lalu

Rasulullah memukulnya dengan menggunakan tandan korma yang saat itu
beliau bawa. Orang itu berteriak. Lantas Rasulullah saw. berkata kepadanya,
"Kemarilah,lakukanlah qishash." Orang itu berkata, namun aku telah memaafkan,

wahai Rasulullah.'Dari Abu Bakar ash-Shiddiq ra. bahwa dia berkata kepada

' HR Abu Daud kitab 'hd-Diyht," bab 'hl-Qawad min arlh-Dharbah wa Qashsh al-Amir min
Nafsihi," l+SlZl jilidIY,hal6z+. Nasai secara ringkas kitab'al-QisAmah,"bab "al-Qishdsh
nin as-Salhthin," [+lZljjilid VIII, hal. 34. Ahmad dalam al-NIusn ad jilid I, hal. 4r. Menurut
Syaikh Albani lemah dalam Dha'iJ Abu Daud [98o] dan Dftai/Nasai [rro].

' HR Abu Daud kitab "ad-Diyht,"bab'hl-Qawad min adh-Dharbah wa Qashsh al-Amir min
Nafsihi," [+sr0] jilid IY,hal. d73,624. Nasai dari Abu Said al-Khudry kitab 'izl-Q,shmahi
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seorang yang mengadu kepadanya bahwa seorang pejabat telah memotong

tangannya; jika kamu benar, niscaya aku memenuhi tuntutan qishashmu

terhadapnya. Dalam riwayat Rabil Syaf i mengatakan, diriwayatkan dari hadits

Umar ra. bahwa dia mengatakan, aku melihat Rasulullah saw. memberikan

hukuman qishash terhadap diri beliau sendiri, Abu Bakar pun memberikan
hukuman qishash terhadap dirinya sendiri, dan aku memberikan hukuman

qishash terhadap diriku sendiri.

Apakah Suami dikenai Hukuman Qishash lika Mencederai
lstrinya dengan Sesuatu?

Ibnu Syihab mengatakan, Sunnah telah menetapkan bahwa jika seseorang

mencederai istrinya, maka dia harus menanggung ganti rugi cedera itu, dan tidak
dikenai hukuman qishash. Malik menafsirkan ketentuan ini dan mengatakan,

jika seseorang sengaja melakukan tindak kejahatan terhadap istrinya dengan

mencungkil matanya, meremukkan tangannya, memotong jarinya, atau

semacamnya, dengan sengaja melakukan itu, maka dia dikenai hukuman qishash

atas istrinya. Adapun orang yang memukul istrinya dengan tali, atau dengan

cambuk, dan lantaran pukulannya ini terjadilah apa yang tidak dikehendakinya

dan tidak disengajanya, maka dia harus menanggung ganti rugi terkait bagian

tubuh istrinya yang terkena pukulannya. Dengan demikian, dia tidak dikenai
hukuman qishash. Dalam al-Mqswd, dia mengatakan, pendapat para ulama

sesuai dengan penafsiran ini.

Tidak Ada Qishash Pada Luka Hingga Sembuh

Pelaku tindak kejahatan yang melukai tidak dikenai hukuman qishash

dan tidak dituntut untuk membayar diyat hingga pihak korban sembuh dari
luka yang dialaminya serta dipastikan tidak menimbulkan luka lainnya. |ika
kejahatannya berdampak pada bagian-bagian lain dari badan, maka pelakunya

harus menanggungnya. Hukuman qishash tidak dilakukan pada saat cuaca

sangat dingin tidak pula pada saat cuaca sangat panas, namun ditangguhkan,
karena dikhawatirkan dia akan tewas akibat hukuman qishash.lika dia dikenai
hukuman qishash pada saat cuaca panas atau dingin, atau dengan alat yang

tumpul atau beracun, maka sisa diyat tetap dibebankan jika terjadi akibat yang

b^b "da"rad fi ath-Tha'nah," l++Z l, 44741 jtlid,IV, hal. 32, 33. Menurut Syaikh Albani
lemahdalam Dha'if ltbu Daud [qzq] dan DftafNasai]261.
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fatal. Dari Amru bin syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa seseorang
melukai orang lain dengan tanduk tepat pada lututnya. Lalu dia mendatangi
Rasulullah saw. dan berkata, lakukan hukuman qishash terhadapku. Beliau
bersabda, "Hingga kamu sembuh." Kemudian dia mendatangi beliau lagi dan
berkata, lakukan hukuman qishash terhadapku. Beliau pun melaksanakan
hukuman qishash terhadapnya. Tidak lama kemudian dia mendatangi beliau
lagi dan berkata' wahai Rasulullah, aku pincang. Beliau bersabda,

,t:;, ;u;j'A,t:t;'e ,&;a:W i
"Aku telnh rnelarnngrnu nnnun katnu titlak nrcrrtatuliku, mska Allnlt

menj au ltkannru dan b a t oll ah kep i n cnn ganm u (karn u t a n g gu n g s e ndiri).',
Kemudian Rasulullah saw. melarang pelaksanaan hukum an qishash

terhadap orang yang dikenai hukuman qishashyang masih terluka hingga dia
sembuh.' HR Ahmad dan Daraquthni.

Dari kasus ini, syaf i memahami bahwa penantian qishash merupakan
anjuran, karena Rasulullah saw. melaksanakan hukuman qishashsebelum benar_
benar sembuh. Para ulama terkemuka lainnya berpendapat bahwa penantian
adalah wajib, dan karenanya korban tidak boleh meminta untuk dilaksanakan
qishash adalah sebelum dia mengetahui lukanya masih ada yang kemudian
berakibat fatal. Jika seorang pelaku kejahatan memotong jari dengan sengaja
lantas orang yang dipotong jarinya memaafkannya, kemudian akibat tindak
kejahatan itu menjalar ke terapak tangan atau jiwanya, maka penjalaran ini
tidak diperhitungkan, meksipun maaf diberikan tanpa imbalan apa-apa. fika
maaf diberikan dengan imbalan materi, maka orang yang menjadi korban
tindak kejahatan berhak menerima diyat atas akibat yang ditimbulkan oleh
luka, namun ganti rugi dari diyat yang berkaitan dengan akibat tindak kejahatan
yang dimaafkan gugur, dan sisanya wajib ditunaikan.

Orang yang dikenai Hukuman eishash Mati

fika orang yang dikenai hukuman qishash mati disebabkan luka yang
dialaminya lantaran qishash, para ulama berbeda pandangan dalam masalah
ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang melaksanakan hukuman
qishash tidak menanggung apa-apa, karena tidak ada unsur kesewenang-

HR Ahmad dalam al-Musnad jilid il, har. zt7 . Daraquthni kitab 'hl-Hudad wa ad_Divdt
ry p.hqlupi' 17 a) jitid rrr, hal. sa. Menurut l ariu-lr, eru"nilialits .;iiin' a^i^i"iirf":al-Ghalll jilid VII, lial. zqs.
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wenangan dan karena jika pencuri mati lantaran tangannya dipotong, maka

orang yang memotong tangannya tidak menanggung apa-apa, sesuai dengan

kesepakatan ulama. Dan masalah tersebut seperti masalah pencuri ini. Abu

Hanifah, Tsauri, dan Ibnu Abi Laila berkata, jika dia mati, maka keluarga

pelaksana hukuman qishash harus menanggung diyat, karena dia membunuh

dengan tidak disengaja.
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DTYAT

Definisi Diat
Diyat adalah harta yang harus ditunaikan disebabkan tindakkejahatan

dan diserahkan kepada pihak korban atau walinya. Dikatakan; wadaitu

al-qatil. Maksudnya; aku menyerahkan diyat kepada pihak korban.

Ketentuan diyat berlaku terkait tindak kejahatan yang ada qishashnya dan

yang tidak ada qishashnya. Diyat juga disebut "aqal" (ikatan) yang pada

mulanya adalah lantaran jika seseorang melakukan tindak pembunuhan

terhadap orang lain, maka dia mengumpulkan diyat berupa sejumlah unta

lantas dia mengikatnya di halaman para wali pihak korban. Maksudnya,

dia mengikat unta-unta itu dengan talinya untuk diserahkan kepada

mereka. Dikatakan; 'aqaltu 'an fuldn (saya memberikan aqal atas nama

fulan). Yaitu, jika saya membayarkan diyat atas namanya lantaran tindak
kejahatan yang dilakukannya. Peraturan tentang diyat telah diterapkan

bangsa Arab sejak dulu dan kemudian ditetapkan penerapannya pada

masa Islam. Dasarnya adalah firman Allah swt.,

3";i\&\ti^S;fr({;Jye;i,p-Jy".5tu1
;t6( uF i j":*," J7 y, #i;yil' I i; rj4Ci 

^;5c5t4 uL3')6ii {;: i;s 39 6ja& i:;, }
:*; 4tA :J\.i64i1 tt W -{41'p3i r ;'

Gi6. j ;agr J- J47" iG4 A *W4 #:
/A^
@,:,?+ \4ixi<,4'1n



"Dan tidek larlnk bagi seorang mukmin mernbunuh seorang mukrnin (yang

lain), kecuoli karene tidak sutgajn. Dan sinpa yang ntentbunult seorang mukmin
ksrena tidak sengnjn (lrcnLlnklal) dil meilrcrdeknkon seorung lmntba saluyn yang

beriman sertn nrcntbnynr diynt ynng disaraltkan kepuda keluargnnya (si terbunuh
itu), kecuali jikn nterckn (keltrargn terbunuh) bersedekah (membebaskan diyat). lika
in (si terbunulr) tlarikaurn (kafir) yang adnperjanjian (danai) antnrs rnereka rlengan

kamtt, rnnkn (lrcndnklth si panrhunull nrcrnbnynr diyat yang tJiseralrkqn kepada

keluargnnyn (si terbunul) sertn nremerdeknkan hmnbn sahnya ynng beriman. siapa
tlnng tidak trrcmperolelunln (lnntba snhayn), maktt lrcndsktnh ia (si pembunuh)
beryunsn tluo bulttt berturttt-turut untuk penerinann tsubnt tlqri AIIoh. Dan
aLlslslr Allslt Mnhs Mengetulrui lngi Mnlrtt Bijnksnnn." (An-NisA, lal:92)

Abu Daud rneriwayatkan dari Amru bin syuaib dari bapaknya dari kakeknya
bahwa dia mengatakan, nilai diyat pada masa Rasulullah saw. adalah delapan
ratus dinar atau delapan ribu dirham, dan diyat Ahli Kitab pada saat itu separuh
dari diyat kaum Muslimin. Dia mengatakan, dan demikianlah ketentuan diyat
saat itu hingga begitu umar ra. terpilih sebagai khalifah, dia segera berdiri
untuk menyampaikan pidato. umar ra. berkata, ketahuilah, bahwa harga unta
sudah semakin mahal. Amru bin Syuaib mengatakan, lalu dia mengharuskan
diyat kepada penduduk yang menggunakan emas' sebanyak seribu dinar,
penduduk yang menggunakan perak dua belas ribu, penduduk yang memiliki
sapi sebanyak dua ratus sapi, penduduk yang memiliki domba sebanyak dua
ribu domba, dan penduduk yang memiliki pakaian sebanyak dua ratus pakaian.
Amru bin Syuaib mengatakan, dia membiarkan diyat kaum kafir dzimmi. Dia
tidak menaikkan nilai diyat mereka sebagaimana yang dinaikkannya.' Saat

berada di Mesir, Syaf i mengatakan, tidak diterapkan terhadap pengguna emas

tidak pula pengguna perak selain nilai unta berapa pun jumlahnya. pendapat

yang diperkuat adalah bahwasanya berdasarkan riwayat yang tidak diragukan,
Rasulullah saw. tidak menetapkan diyat selain berupa unta. Dengan demikian,
Umar telah menarnbahkan jenis diyat yang ditunaikan dengan alasan baru,
maka ketentuan itu dapat diterapkan.

' P*d"d,rk y"tu menggunakan emas adalah penduduk Syam dan penduduk Mesir. Dan
penduduk yang menggunakan perak adalah penduduli Irak. Sebagaimana dalam ai-
Muwaththa' jilid.lI.

' HR Abu Daud kitab 'hd-Diydt,"bab'hd-Diyah Kam Hiya," [a5az). Baihaki dalam as-sunan
f!_!r:br." jilid VIII, hal. 77. Menurut al-Ailamah Albini hasan dalam lrwii' al-Ghalil jllid
VII, hal. 3o5.
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Hikmah Diar

Yang dimaksudkan ciari ketentuan diyat adalah efek jera, penahanan diri,
dan perlindungan terhadap jiwa. Maka dari itu, ketentuan diyat diberlakukan
dengan mempertimbangkan adanya usaha keras yang dilakukan oleh orang-
orang yang dibebani ketentuan diyat. yaitu mereka mengalami kesulitan,
penderitaan, dan kesusahan yang tidak mereka temui dan rasakan kecuali jika
jumlah diyat itu berupa harta yang banyak dan mengurangi hartanya yang cukup
signifikan. Mereka merasa kesulitan dalam melaksanakan dan menyerahkannya
kepada pihak korban atau ahli warisnya. Dengan demikian, diyat merupakan
balasan yang menghimpun antara hukuman dan penggantian.,

Besaran lumlah Diyat

Diyat telah diwajibkan dan ditentukan oleh Rasulullah saw.. Beliau
menetapkan diyat laki-laki muslim yang merdeka adalah seratus unta bagi
pemilik unta,' dua ratus sapi bagi pemilik sapi, dua ribu domba bagi pemilik
domba, seribu dinar bagi pemilik emas, dua belas ribu dirham bagi pemilik
perak, dan dua ratus pakaian bagi pemilikpakaian.3 Mana pun yang dihadirkan
oleh orangyang diharuskan menanggung diyat, maka wali wajib menerimanya,
baik wali korban termasuk pemilik jenis harta tersebut maupun tidak termasuk
pemilik jenis harta tersebut, karena penanggung diyat telah menyerahkan pokok
diyat yang harus ditunaikannya.

Lihat Tarikh al-Fiqh hal. s-2.
Abu Hanilah dan Ahmad ra. mengarakan daram.sarah satu dari dua riwayat darinya, ,,Diyat
kejahatan yang disengajadibagi 6mpat: dua puluh ri-u,ntn u.lin" u.'rr-"',. sa{u tahunmlsy\.oua tahun' dua puruh lima unta betina berumur dua lahun masuk tiga tahun, duapuluh lima unta berumur liga rahun masuk empat tahun, dan dua puluh lima inta berumur
e.mpat tahun,masuk lima tihunl'Demikian pula ketentuan aiyut?.r."ui"iJe-reka berdua
dalam kasus kejahatan semi sengaja.
sya6'i mengatakan dalam riwayat lain darinya, "yaitu tiga puluh unta berumur tiqa tahun
Tltt*.::lri lahun' 

riga puluh unra berumur empat tafiun masuk rima tahun. da'n empat
pu.run unta clewasa yang di dalam perutnya lerdapat anaknya."

f,{lpyl. diyat,tindak kejaharan yang tidak disengaja, para ulama sepakat bahwa diyatnya
lt.?lq.i 

,'T1'd.ua putuh unta berumur empat tahu_n masuk lima tihun, dua puluh unia
Derumu,r rrga tahun ma.suk empal tahun, dua puluh unta berumur dua tahun'masuk tisa
l1:ln' flun 

puluh unta Jantan berumur satu tahun masuk dua tahun, dan dua puluh uniaDetlna berumur satu tahun masuk dua tahun, Malik dan Syaf i menetapkan inla janran
berumur dua tahun masuk tiga tahun sebagai ganti u"u;."1'"" u.i"-J,'r*iutiliut ,rr, -n.,rtdua tahun.I HR Abu Daud kitab 'hd-Divat,"bab'hd-Divah Kam Hiya?" la5aal.Menurut syaikl Albani
lemah dalam lrwa' al Ghal'it jlid VII, hal. ior.
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Diyat yang diharuskan Terkait Tindak Pembunuhan

Di antara yang disepakat ulama adalah bahwa diyat wajib ditunaikan

terkait tindak pembunuhan yang tidak disengaja, semi disengaja, dan disengaja

yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat sebagai mukallaf,

seperti anak kecil' dan orang gila. Denikian pula diyat diterapkan terkait

tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban yang tingkat

kehormatannya di bawah tingkat kehormatan pembunuh, seperti orang merdeka

yang membunuh budak, sebagaimana diyat yang diwajibkan terhadap orang

yang tidur yang rnembalikkan badannya lantas menimpa orang lain hingga

menyebabkan orang lain itu tewas, dan orang yang terjatuh menirnpa orang

lain hingga menyebabkan orang lain itu tewas. Sebagaimana diyat diwajibkan

terhadap orang yang menggali lubang lantas ada orang lain yang terjatuh ke

dalarn lubang tersebut hingga tewas, dan terhadap orang yang tewas lantaran

berhimpitan. Terkait hal ini, terdapat riwayat dari Hanasy bin Mu'tamir dari

Ali ra. bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman. Begitu

kami berada di antara suatu kaum yang membuat lubang untuk singa. Saat

mengerjakannya mereka berdesak-desakan. Tiba-tiba ada seorang dari rnereka

terjatuh lantas bergantung pada orang lain. Kemudian orang itu bergantung lagi

dengan oranglain lagi hingga jumlah mereka menjadi empat orang. Lalu mereka

diserang singa hingga terluka namun kemudian seorang dari mereka segera

rnelesakkan tombak dan nrengenai singa tersebut hingga tewas. Orang-orang

yang terluka itu akhirnya mati semuanya. Para wali orang pertama menuntut

para wali orang kedua. Namun ternyata mereka justru mengeluarkan senjata

hendak menl.ulut konllik berdarah. Ali ra. segera menemui rnereka saat keadaan

semakin genting, dan berkata, apakah kalian hendak melakukan berperang di

antara kalian sendiri padahal Rasulullah saw masih hidup?! Aku yang memberi

keputusan di antara kalian. Jika kalian menyetujui sepenuh hati, maka itulah

keputusannya. Jika tidak, pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini ditahan

hingga kalian menemui Rasulullah saw.. Beliaulah yang memutuskan perkara di

antara kalian. Siapa yang melanggar keputusan itu, maka dia tidak mendapatkan

haknya. Lalu mereka mengumpulkan dari suku-suku yang membuat lubang

seperempat diyat, sepertiga diyat, separuh diyat, dan diyat penuh. Orang

pertama berhak mendapatkan seperempat diyat, karena dia mati dari atas tiga

orang, orang kedua mendapatkan sepertiga diyat, orang ketiga mendapatkan

' Jika tindak kejahatan dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka diyatnya dibebankan
kepada aqilnh, penanggung diyat (keluarga dari pihak bapak), menurut Abu Hanifah dan
Malik. Syah'i ra. mengatakan, anak kecil yang sengaja melakukan tindak kejahatan diyatnya
diambilkan dari hartanya.
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separuh diyat' dan orang keempat mendapatkan diyat penuh. Namun ternyata
mereka masih enggan menerima keputusan ini. Mereka pun segera menemui
Rasulullah saw' yang saat itu sedang berada di dekat Makam Ibrahim. Setelah
mereka menceritakan kepada Rasuluilah saw. tentang masarah tersebut, beliau
menetapkan keputusan itu.' HR Ahmad. Ahmad juga meriwayatkannya dengan
lafal lain semacam ini dan menetapkan diyat menjadi tanggungan suku-suku
yang terlibat dalam desak-desakan.

Dari Ali bin Rabbah al-Lakhmy bahwa seorang tunanetra melantunkan
syair di musim (haji) pada masa pemerintahan umar bin Khaththab. Dia
mengatakan,

Wahoi umnt manusiu, sku mendapnti kernungknran
Apaknh orang buta nrcnanggung ,iyat bagi orang sehat ynrrg ttentiliki
penglihatan

Pndnlnl keduantla satnn-satna terjatuh ringgn bert*ibat pada kenrutian

Ceritanya adalah orang buta itu dituntun oleh orang yang normal
penglihatannya. Lalu keduanya terjatuh ke daram sumur a"rrgu'posisi orang
tua menimpa orang yang normal penglihatannya. Akibatnya orang yang normal
penglihatannya itu mati. umar memutuskan bahwa o.u.rg yurig buta harus
menanggung diyat bagi orang yang normal penglihatannya.. HR Daraquthni.
Dalam hadits dinyatakan bahwasanya ada seorang yang menemui penduduk
setempat untuk meminta air minum, namun mereka tidak memberinya air
minum hingga dia mati. umar ra. pun memutuskan bahwa mereka harus
menanggung diyat. Ini disampaikan oleh Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur,
dan dia mengatakan, aku berpendapat demikian. siapa yang meneriaki orang
lain dengan tiba-tiba hingga akibatnya orang itu mati lantaran teriakannya,
maka dia harus menanggung diyat. Ataupun sesorang merubah tampilan
fisiknya dan menakut-nakuti anak kecil yang akibatnya anak kecil ini menjadi
gila, maka dia harus menanggung ganti rugi.

' Musnad Ahmad iilid I, hal. 77, rz8, r5z dari hadits Ali,-dan dalam sanadnyaterdapatHanasv bi n Mu'tam i r vang,di nyatak""'r"U"g"i periwayat lemah. Haitsami menyebut nvadalam' M a i m a' a z - z a w'd' i d' d an mengaraka n, ? i riwayat (a n ;;h Ah ;;;. ij aram ia n a dnj,aterdapat Hanasy yang dipercay" 
"f8n 

eU"'duud, nurnun periwayatannya

i"a:^:;nf:ivlf:l lij-fi/.1"*llfH:ii'xT,"';;r;r' i;;; ilii*;v;i;nli'il?ilf;,4
' HK Daraquthni kirah'hl_Hud\d wa ad_Divdt wa.g.hairuhd... [62J jilid Ill, hal. q8, qq.Daram a,t'Ta riq ar tr4ughti.i dr; ;;";;;kr; ("aii, i"i disampaikan oleh Baihaki iuca danmerupakan riwavat Musa bin Ali bin"Rabbah dari bapaknya dr_Hr'nrir-. -""rui;dr",i"ill;sanadnya terdap'at keterputusan. o"ng"n a"n'i.]."'ri*"i,"t iiii iia.r.'""iri."
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Diyat Berat dan Diyat Ringan

Ketentuan diyat ada yang berat dan ada yang ringan. Diyat ringan ditetapkan

terkait pembunuhan yang dilakukan tanpa disengaja. Sedangkan diyat berat

ditetapkan terkait pembunuhan yang dilakukan semi sengaja. Adapun diyat
pembunuhan yang disengaja jika wali korban memaafkan, menurut Syaf i dan

penganut mazhab Hambali dalam kondisi seperti ini yang ditetapkan adalah

diyat berat. Menurut Abu Hanifah, tidak ada diyat terkait pembunuhan yang

disengaja, tetapi yang ditetapkan dalam kasus ini adalah apa yang disepakati

dalam perdamaian antara kedua belah pihak, dan yang mereka sepakati dalam

perdamaian ini tidak dapat ditangguhkan.

Diyat berat adalah seratus unta yang empat puluh di antaranya mengandung

anak di dalam perutnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad,
Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah dari Uqbah bin Aus dari seorang sahabat

bahwa Rasulullah saw bersabda,

,-!)i ; 'ru t"^Uu i' + ,;t\, ,r;Si, ,u"PL l;"7\ \L; J. jf Vi

", . - ol" t ,'"^. :jt ,\+G ltu.!l U q;;;;i 6;
"KetsJruilah, pentbunulmtt semi disengajo arrgor'r*rnrO, tong'knt, arnUotr.

Dalnm pembunuhart ini ditetnpkan diyat yang berat; seratus unta yang empat

puluh di antaranya odalah unta yang masuk utnur enam tahun santpai unta masuk

trmur semhilan tshun yang setnuanya sednng bunting."I

Acuan berat dalam diyat tidak terdapat selain pada unta secara khusus

bukan yang lainnya, karena syariat menetapkan demikian. Ketentuan ini tidak
dapat dirubah sama sekali lantaran berdasarkan riwayat yang tidak boleh ada

campur tangan pertimbangan akal di dalamnya, karena berasal dari pihakyang
berwenang menetapkan batasan-batasan jumlah tertentu.

Penetapan Diyat Berat di Bulan Suci dan Tanah Suci serta
Terkait Tindak Kejahatan Terhadap Kerabat

Syafii dan lainnya berpendapat bahwa diyat diperberat terkait tindak
kejahatan terhadap jiwa dan berupa luka yang dilakukan di tanah suci, di bulan
suci, dan terhadap kerabat yang memiliki hubungan muhrim, karena syariat

mengagungkan hal-hal yang dinyatakan suci ini, maka diyat pun menjadi besar

' Takhrijnya telah disebutkan dalam bahasan tentang pembunuhan semi sengaja
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sesuai dengan besarnya tingkat kejahatan. Diriwayatkan dari Umar, Qasim
bin Muhammad, dan Ibnu Syihab bahwasanya dalam hal ini diyat ditambah

setara dengan sepertiganya.' Abu Hanifah dan Malikberpendapat bahwa diyat

tidak dapat diperberat lantaran sebab-sebab ini, karena tidak ada dalil terkait

pemberatan diyat. Sebab, ketentuan-ketentuan diyat telah ditetapkan dalam

syariat, dan memperberat diyat terkait tindakan yang tidak disengaja jauh dari

dasar-dasar syariat.

Diyat Wajib

Diyat wajib yang ditanggung pelaku tindak pembunuhan terdiri dari dua

macam:

1. Diyat yang wajib ditanggung pelaku tindak kejahatan yang diambil dari

hartanya.'Yaitu dalam tindak pembunuhan yang disengaja jika hukuman

qishash dinyatakan gugur. Ibnu Abbas berkata, 'Aqilah (kerabat) tidak
menanggung diyat baik dalam pembunuhan disengaja, budak, pengakuan,

maupun terkait perdamaian dalam pembunuhan yang disengajai'r Tidak ada

sahabat yang menyanggah pendapat Ibnu Abbas ini. Malik meriwayatkan

dari Ibnu Syihab bahwa dia mengatakan, Sunnah telah menetapkan terkait

pembunuhan yang disengaja ketika para wali korban memaafkan, bahwa

diyat ditanggung oleh pelaku pembunuhan yang diambil khusus dari

hartanya, kecuali bila kerabatnya mau membantunya dengan suka rela.a

Kerabat tidak menanggung diyat pada salah satu dari tiga kasus ini;
pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pengakuan terhadap tindak
pembunuhan, dan terjadi perdamaian. Kerabat tidak menanggung diyat

dalam pembunuhan yang disengaja karena dalam kasus ini hukuman qishash

harus diterapkan dan tidak dapat diperingan darinya dengan penanggungan

diyat oleh kerabat atas nama dia. Kerabat tidak menanggung diyat dalam

kasus pengakuan terhadap pembunuhan, karena diyat ditetapkan dengan

adanya pengakuan terhadap tindak pembunuhan bukan dengan adanya

tindak pembunuhan itu sendiri. Pengakuan adalah Hujjah yang terbatas.

Maksudnya; Hujjah terkait hak orang yang menyampaikan pengakuan dan

Tidak ada riwayat dari Umar. Lihat lrwd' al-Ghalil jilid VII, hal. 3 ro.
Baik itu dia laki-laki maupun perempuan.
HR Baihaki dalam as-Sunan al-Kubrd jilid VIII, hal. ro4. Menurut al-Allamah Albani
hasan dalam lrwd' al-Ghalil iilid VII, hal. ::6.
Dalam al-Muwaththa' jilid it, hal. So5. Syaikh Albani mengatakan, riwayat ini mudhal
bahkan maqthu' (tidakvalid). Sebab, jika seorang tabiin mengatakan, berdasarkan Sunnah
demikian, maka pernyataannya ini tidak begitu saja dapat dinyatakan berasal dari Rasulullah
saw.. Irwd'al-Ghalil jilid VII, hal. 337.
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tidak berkaitan dengan kerabatnya. Kerabat juga tidak menanggung diyat
terkait pengakuan adanya perdamaian, karena pengganti perdamaian tidak
ditetapkan terkait pembunuhan, tetapi terkait kesepakatan perdamaian,

dan karena pelaku tindak kejahatan adalah pihak yang memikul tanggung
jawab tindak kejahatan, dan pengganti bagi yang ditiadakan ditetapkan

sebagai tanggungan pihak yang meniadakan (pelaku kejahatan).

z. Diyat yang ditetapkan menjadi tanggungan pelaku pembunuhan, ditanggung

oleh kerabat atas nama dirinya, jika dia memiliki kerabat dengan cara

tolong menolong. Ketentuan ini terkait pembunuhan semi sengaja dan
pembunuhan yang tidak disengaja.' Pelaku tindak kejahatan sama seperti
individu-individu dalam kerabatnya, hanya saja dia berstatus sebagai pelaku

tindak pembunuhan, maka tidak ada makna terkait pengeluarannya (dari
kerabatnya). Syaf i mengatakan, pelaku pembunuhan dalam hal ini sama

sekali tidak berkewajiban menanggung diyat, karena dia sebagai pihak
yang dimaklumi (menanggung qishash).

Kata "aqilah'(kerabat) diambil dari kata al-hql (ikatan), karena mereka

mengikat darah. Maksudnya; mereka menahan darah agar tidak
ditumpahkan. Dikatakan;'aqala al-ba'ir aqlan Artinya; dia mengikat unta

dengan tali iqal. Aqilah juga berasal dari kata al-aqlyang berarti akal, karena

mereka mencegah keterpurukan dalam hal-hal yang buruk. Aqilah adalah

sekumpulan orang yang menunaikan aqal atau diyat. Dikatakan;'aqaltu
al-qatil. Artinya; saya memberikan diyat kepada korban pembunuhan. Dan

dikatakan; 'aqaltu'an al-qdtil. Artinya; saya memberikan diyat atas nama

pelaku tindak pembunuhan yang harus ditanggungnya. Aqilah adalah ahli
waris utama yang laki-laki. Maksudnya; kerabatnyayanglaki-laki, balig -
dari pihak bapak'- berkecukupan, berakal, termasuk di antara mereka orang

yang buta, orang yang menderita penyakit kronis, dan orang yang lanjut
usia, jika mereka berkecukupan. Yang tidak masuk dalam aqilah adalah

wanita, orang miskin, anak kecil, orang gila, dan orang yang berbeda agama

dengan pelaku tindak kejahatan, karena yang mendasari hal ini adalah

bantuan sementara mereka itu tidak layak untuk memberikan bantuan.

Landasan wajibnya diyat bagi aqilah adalah sebagaimana yang terdapat

dalam riwayat yang menyatakan bahwa ada dua orang wanita dari Huzail

Demikian pula tindak kejahatan yang disengaja oleh anak kecil dan orang gila ditanggung
oleh kerabatnya masing-masing. Qatadah, Abu Tsaur, Ibnu Abi Laila, dan-I6nu Syubr-umat
mengatakan, diyat semi sengaja diambilkan dari harta pelaku tindak kejahatan.'Ini adalah
pendapat yang lemah.
Bapak dan anak masuk-dalam aqilah, menurut-Malik dan Abu Hanifah serta satu riwayat
yang paling menonjol dari dua riwayat pada Ahmad.
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bertengkar. Salah satu dari keduanya melempar yang lain dengan batu

hingga tewas termasuk janin yang ada di dalam perutnya. Lalu Rasulullah

saw. memutuskan bahwa diyat ditanggung oleh aqilahnya.' HR Bukhari dan

Muslim dari hadits Abu Hurairah. Aqilah pada masa Rasulullah saw. adalah

suku pelaku tindak kejahatan. Ketentuan ini tetap diberlakukan hingga pada

masa Umar ra. Yaitu ketika dia mengatur data pasukan dan membuat kantor

perwakilan, dia menetapkan aqilah adalah orang-orang yang terlibat di kantor

perwakilan, berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada masa Rasulullah saw..

Sarkhasi menanggapi apa yang dilakukan oleh Umar ini dengan mengatakan,

jika dikatakan bagaimana dinyatakan bahwa para sahabat telah menyepakati

ketentuan yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw.? Kami

mengatakan, ini adalah kesepakatan yang sesuai dengan apa yang ditetapkan

oleh Rasulullah saw.. Sebab, para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah saw.

menetapkan ketentuan itu terhadap keluarga besar dengan mempertimbangkan

dapat terwujudnya bantuan, dan saat itu kekuatan seseorang serta bantuannya

melalui keluarga besarnya. Kemudian, begitu Umar membuat kantor-kantor

perwakilan, kekuatan dan bantuan itu sudah dapat diketahui di kantor

perwakilan. Pernah terjadi seseorang memerangi sukunya atas nama kantor
perwakilannya. ]ika penganut mazhab Hanafi menyetujui pendapat ini, maka

tidak demikian dengan penganut mazhab Maliki dan Syaf i, karena mereka

menolaknya, dengan alasan tidak ada penghapusan ketentuan setelah Rasulullah

saw, dan tidak ada seorang pun yang berhak merubah apa yang telah diterapkan

pada masa Rasulullah saw.. Diyat yang harus ditunaikan oleh aqilah diberi
tenggang waktu tiga tahun,' sesuai dengan kesepakatan ulama.3

Adapun diyat yang wajib ditunaikan oleh pelaku tindak pembunuhan

yang diambilkan dari hartanya, harus ditunaikan dengan segera menurut Syaf i
ra., karena penangguhan dimaksudkan untuk memperingan aqilah. Dengan

demikian, kesengajaan murni tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan ini.
penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembayaran diyat diberi tenggang

waktu tiga tahun, seperti diyat pembunuhan yang tidak disengaja.

Penetapan kewajiban diyat pembunuhan semi sengaja dan tidakdisengaja bagi

HR Bukhari kitab 'hd-Diydt," bab "Janin al-Marhh," jllid XII, hal. zz3. Muslim kitab 'ill-
Qi shmah," bab " Diy ah al-j anin.." | 68 rl.
Rasulullah saw. menyerahkan diyat sekaligus untuk menyatukan hati dan memperbaiki
hubungan persarldaraan. Begitu Islam suda#memiliki kedudukan yang cukup kondrisif, para
salrabat menet_apkannya berdasarkan aturan ini. Namun jika pemimpin mempertimbangkan
bahwa yang lebih memberikan kemaslahatan adalah diyat ditunaikan dengan segera, maka
dia boleh melakukan itu.
Ini diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Abbas ra., namun riwayat ini tidak valid dari
mereka. Lrhat lrwd' al-Ghaltl jilid VII, hal. ::2.
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aqilah merupakan pengecualian dari kaidah umum dalam Islam yang menyatakan

bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan diperhitungkan
berdasarkan perilakunya sendiri. Dalilnya adalah firman Allah swt.,

;At e "1 ., D,

@) U;\'5;t;v3i$
"Dan seorangynngherdosa tidnk akm memikul dosa oranglnin." (Al-An'dm

[6]:16a)

Dan sabda Rasul yang mulia saw.,

y1 tirt y,i t;i;l L! v

"Seseorang tidak dilrukum lnntaran kejahatan bnpoknya tidok pulo lontarnrt

kejahatan saudaranya."r HR Nasai dari Ibnu Mas'ud ra..

Islam hanya menetapkan kesertaan aqilah dalam menanggung diyat
dalam kondisi ini saja untuk meringankan beban pelaku tindak kejahatan dan

membantunya terkait tindak kejahatan yang dilakukannya tanpa ada unsur
kesengajaan darinya. Dengan demikian, itu merupakan penetapan bagi peraturan

bangsa Arab yang dijadikan acuan di antara suku-suku, berupa saling tolong
menolong, saling menopang, dan saling membantu. Ini mengandung hikmah

yang jelas, yaitu jika satu suku mengetahui bahwa mereka akan terlibat dalam

penanggungan diyat, maka implikasinya mereka pun berusaha untuk mencegah

orang-orang yang tergabung dalam suku mereka agar tidak melakukan tindak
kejahatan, dan mengarahkan mereka agar menerapkan perilaku yang baikyang
menjauhkan mereka dari keterjerumusan dalam kesalahan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa aqilah tidak menanggung diyat dalam

tindak kejahatan yang tidak disengaja kecuali tidak melampaui sepertiga dan

di bawah sepertiga di antara harta pelaku tindak kejahatan.'Malik dan Ahmad
ra. berpendapat bahwasanya tidak diwajibkan kepada seorang pun dari ahli
waris utama (ashabah) diyat dengan besaran tertentu, dan hakim membuat

pertimbangan untuk membebankan kepada masing-masing dari mereka sesuai

' Yang dikatakan oleh penulis bukan hadits, tetapi hanya berupa penjelasan bahasan hadits
dalam riwayat Abu Daud. Lafalnya adalah, 'Adapun dia tidak melakukan tindak kejahatan
terhadapmu dan tidak pula kamu melakukan tindakkejahatan terhadapnya."futab "ad-DiyAt,"
bab "ldYu'khadz Ahad bi larirah Akhihi au Abihr," [++ss]. Nasai jilid II, hal. z5 r. Pakar hidits
pada masanya, Albani, menyatakan shahih dalam lrwd'al-Ghaliljilid VII, hal. 332.

' Syaf i ra. mengatakan, diyat tindak kejahatan yang tidak disengaja ditanggung aqilah baik
tindak kejahatan itu sedikit maupun banyak, karena orang yang menanggung kerugian dalam
jumlah banyak maka dia juga menanggungnya dalam jumlah yang sedikit. Sebagaimana
diyat tindak kejahatan yang disengaja di antara harta pelaku tindak kejahatan baik sedikit
maupun banyak.
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dengan kelapangan mereka, dimulai dari yang terdekat lantas yang terdekat

setelahnya. Adapun Syaf i ra. memandang bahwasanya diwajibkan bagi yang

kaya satu dinar dan yang miskin setengah dinar. Menurutnya, diyat ditanggung
kerabat secara bertingkat sesuai dengan kedekatan mereka. Yang terdekat dari
anak-anak bapaknya, kemudian anak-anak kakeknya, kemudian dari cucu

bapaknya. Syaf i mengatakan, jika pelaku pembunuhan tidak memiliki ahli
waris utama baik dari segi nasab lnaupun sebab kekerabatan lainnya, maka

diyat diambilkan dari kas negara, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

"Aktr ndalnlt iunli bagi orong Vong tidnk memiliki wali."l

Demikian pula jika pelaku tindak pembunuhan adalah seorang yang

miskin dan aqilahnya juga miskin yang tidakmarnpu menanggung diyat, maka
negaralah yang menanggungnya.

Jika kaum Muslimin membunuh seorang dalarn peperangan, lantaran

menduga bahwa orang itu kalir, kemudian ternyata dia seorang muslim, maka
diyatnya diambilkan dari kas negara. Syaf i ra. dan lainnya meriwayatkan

bahwa Rasulullah saw. membuat keputusan untuk memberikan diyat Yaman

-anak Hudzaifah- yang dibunuh oleh kaum Muslimin pada Perang Uhud tanpa

sepengetahuan mereka.'

Demikian pula orang yang mati saat berdesakan, diyatnya harus diambilkan
dari kas negara, karerra dia muslim yang mati lantaran perbuatan kaum
Muslimin. Dengan demikian, diyatnya wajib dipenuhi dari kas negara. Musaddad

meriwayatkan bahwa seorang berdesakan pada hari Jumat hingga kemudian
berakibat pada kematian. Lalu AIi ra. memberikan diyatnya dari kas negara

yang merupakan harta kaum Muslimin. Yang dapat dipahami dari perkataan

penganut mazhab Hanafi, bahwasanya diyat pada zaman sekarang diambilkan
dari harta pelaku tindak kejahatan. Dalam buk:u ad-Durr al-Mukhtdr; faktor
dukungan adalah dasar yang rnelandasi masalah ini. Begitu faktor dukungan ini
ada, maka aqilah penanggung diyat dapat dinyatakan ada. /ika tidak ada faktor
dukungan, maka aqilah dinyatakan tidak ada. Lantaran tidak ada kesukuan
tidak pula dukungan, maka diyat diambilkan dari kas negara. Jika di kas negara

tidak ada juga atau tidak ada alokasinya untuk diyat, maka diyat diambilkan dari
harta pelaku tindak kejahatan. Ibnu 'faimilyah mengatakan, diyat diambilkan

' HRAhmaddalam al-Mrsnd,j jilid I\/, hal. r33. L\hatKanzal-'Ilmm6l [3,o.trs].
' HR Bukharikitab'hd-DiS,rir." bab "ld:a Mara fi az-Zihtun au Qutil," j\l\d IX, hal. 4a9

.:'I Jt' rt o' :t' ,.i
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dari harta pelaku tindak kejahatan yang tidak disengaja ketika tidak ada yang

menanggungnya, menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat

ulama.

Diyat Anggota Badan

Pada diri manusia terdapat anggota-anggota badan yang di antaranya

berjumlah satu, seperti hidung, lidah, dan kemaluan, serta di antaranya ada

yang berjumlah dua, seperti dua mata, dua telinga, dua bibir, dua dagu, dua

tangan, dua kaki, dua biji pelir, dua payudara wanita, dua puting dada pada

pria, dua pantat, dan dua bibir kemaluan pada wanita. Ada pula yang jumlahnya

lebih banyak dari itu. ]ika seseorang menghilangkan satu dnggota badan orang

lain, atau dua anggota badan, maka diyatnya harus ditunaikan secara penuh.

Jika yang dihilangkan salah satu dari dua anggota badan, maka diyatnya hanya

separuhnya. Diyat penuh harus ditunaikan pada hidung, karena manfaatnya

dalam menghirup udara terdapat pada batang hidung serta menyalurkannya ke

otak, dan ini semua terkendala dengan terpotongnya ujung hidung. Demikian

pula diyat harus ditunaikan terkait pemotongan lidah, lantaran hilangnya

fungsi bicara yang menjadi keistimewaan manusia yang membedakannya

dengan binatang, dan bicara adalah manfaat yang dikehendaki dan akan

hilang seiring dengan hilangnya kemaslahatan manusia dalam memahamkan

orang lain terkait maksud-maksudnya, dan menjelaskan tujuan-tujuannya.

Demikian pula diyat wajib ditunaikan terkait pemotongan sebagiannya jika

membuatnya tidak mampu berbicara secara optimal, lantaran hilangnya manfaat

itu sendiri yang hilang lantaran dipotong keseluruhannya. fika dia tidak mampu

berbicara dengan sebagian huruf dan mampu pada sebagian yang lain, maka

diyatnya terbagi pada jumlah huruf. Diriwayatkan dari Ali ra. bahwasanya dia

membagi diyat pada huruf-huruf. Huruf-huruf yang mampu diucapkan, maka

pengguguran diyat diperhitungkan dengannya. Dan pada huruf-huruf yang

tidak mampu diucapkan, maka diyat ditetapkan dengan memperhitungkannya.

Diyat wajib ditunaikan terkait pemotongan kemaluan walaupun yang terpotong

hanya pada bagian ujungnya saja, karena padanya terdapat manfaat dalam

hubungan seksual serta untuk menahan air kencing. Demikian pula diyat wajib

ditunaikan jika terjadi pemukulan pada bagian tulang belakang yang berakibat

pada ketidakmampuan untuk berjalan. Diyat penuh harus ditunaikan terkait

tindak kejahatan terhadap dua mata, dan separuh diyat pada satu mata. Diyat

penuh ditunaikan terkait tindak kejahatan pada dua kelopak mata, dan pada

salah satu dari dua kelopak mata dikenakan separuh diyat, dan seperempat
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diyat pada salah satu darinya (empat kelopak). pada kedua telinga dikenai diyat
penuh' sedangkan pada salah satunya dikenai separuh diyat. pada dua bibir
dikenai diyat penuh, sedangkan pada salah satunya dikenai separuhnya, baik
itu bagian atas maupun bagian bawah. pada kedua tangan dikenai diyat penuh,
sedangkan pada satu tangan dikenai separuh diyat. pada dua kaki dikenai diyat
penuh, sedangkan pada satu kaki dikenai separuh diyat. padajari-jari dua tangan
dan dua kaki dikenai diyat penuh, sedangkan pada masing-masing jari dikenai
diyat sepuluh unta. semua jari berstatus sama tanpa ada perbedaan antara jari
manis dengan ibu jari. Pada masing-masing dari ujung jari pada dua tangan atau
dua kaki sepuluh pertiga diyat, pada setiap jari terdapat tiga persendian, dan
ibu jari memiliki dua persendian yang pada setiap persendian dari keduanya
dikenai sepuluh perdua diyat. pada dua biji pelir dikenai diyat penuh, dan pada
salah satu dari keduanya dikenai separuh diyat. Sebagaimana pada dua pantat
dan dua bibir kemaluan serta dua payudara wanita. pada dua puting dada pria
dikenai diyat penuh, sedangkan pada salah satu dari keduanya dikenai separuh
diyat. Pada gigi-gigi dikenai diyat penuh, dan pada setiap gigi diyatnya lima
unta' Nilai semua gigi sama tanpa membedakan antara gigi seri dengan gigi
geraham. Jika satu gigi terkena tindak kejahatan, maka diyatnya ditetapkan
baginya. Demikian pula jika gigi itu tanggal setelah mengalami memar.'

Diyat Manfaat Anggota Badan

Diyat penuh wajib ditunaikan jika seseorang memukul orang lain yang
akibatnya orang yang dipukul mengalami hilang kesadaran akalnya, karena
akalah yang membedakan manusia dengan hewan. Demikian pula jika salah satu
dari indera-inderanya hilang, seperti indera pendengarannya, penglihatannya,
penciumannya' perasanya, atau pengucapannya terhadap seluruh hurufnya,
karena pada masing-masing indera dari indera-indera ini terdapat manfaat yang
dikehendaki yang padanya terdapat keindahan dan kesempurnaan hidupnya.
Umar ra. pernah membuat keputusan terkait seorang yang memukul orang lain
hingga kehilangan fungsi pendengarannya, penglihatannya, fungsi seksualnya,
dan akalnya, dengan empat diyat, dan orang yang mengalami ini masih hidup.,
fika penglihatan salah satu dari dua mata atau pendengaran pada salah satu dari
dua telinga hilang, maka padanya dikenai separuh diyat, baik itu yang lainnya

Bl',.lli1r8'PenjelasaninjdalamIrw6,aI..GhaltIiilidVII,hal'3oo,3og,313.323.
!!d ?,tAlaA! jilid V. hal. 24, 25, tahqiq Arnauth, dari hadits Amru bin"Hazm, a^i" U_syualD, dan lalnnya.

' HR Baihaki dalam as-sunan al-Kubrd jilid,vlll, hal. 86. Menurut Albani hasan d.alan lrwh,al-Ghalil jilid VII, hal. rzz.

Hudnd /Sanksl pidana) - 453

-

I

I

_i



normal maupun tidak normal. Pada dua puting payudara wanita dikenai diyat
penuh, dan pada salah satu dari keduanya dikenai separuh diyat. Demikian
pula pada dua bibir kemaluannya dikenai diyat penuh, dan pada salah satu

dari keduanya dikenai separuh diyat. |ika mata yang normal pada orang yang

buta salah satu dari kedua matanya dicungkil, maka yang wajib ditunaikan
adalah diyat penuh. Keputusan ini telah ditetapkan oleh Umar, Utsman, Ali,
dan Ibnu (Jmar.' Tidak diketahui adanya seorang sahabat yang menyanggah
mereka, karena hilangnya mata orang yang buta sebelah matanya adalah
kehilangan seluruh penglihatan. Sebab, satu matanya diandalkan dengan fungsi

sebagaimana pada orang yang dua matanya normal. Pada masing-masing dari
empat rambut dikenai diyat penuh, yaitu:

1. Rambut kepala.

2. Rambut jenggot.

3. Rambut alis mata.

4. Rambut mata (bulu mata).

Pada satu alis dikenai separuh diyat, pada bulu mata dikenai seperempat

diyat, dan keputusan terkait kumis diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Diar Cedera di Kepala

Yang dimaksud dengan cedera di kepala adalah mencakup luka di kepala

dan wajah. Dalam hal ini terdapat sepuluh macam cedera yang semuanya tidak
dikenai qishash kecuali luka yang membuat tulang dapat terlihat jika tindak
kejahatannya disengaja, karena tidak mungkin membuat kesetaraan dalam
menerapkan qishash baginya. Penjelasan tentang cedera di kepala adalah sebagai

berikut:

7. Khdrisheh. Yaitu cedera berupa sedikit robekan pada kulit.

2. Bddhihh. Yaitu cedera yang merobek daging setelah kulit.

3. Dhmiyah atau ddmighah. Yaitu cedera yang mengeluarkan darah.

4. Mutaldhimah. Yaitu cedera yang merasuk ke dalam daging.

5. Simhdq. Yaitu cedera yang menyisakan lapisan kulit yang tipis antara luka
dengan tulang.

6. Mhdhihah. Yaitu cedera yang menyingkap tulang hingga terlihat.

' Ini diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Umar, kecuali Utsman, sebab atsar darinya terkait
kasus ini lemah dan tidak valid. Lihat lrwd' al-Ghaltl jlltd VII, hal. 3r 5.
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7. Hksyimah. Yaitu cedera yang meretakkan dan meremukkan tulang.

8. Munaqqilah. Yaitu cedera yang menyingkap dan meremukkan tulang
hingga membuat tulang beralih dari posisinya.

9. Ma'mLmah atau hmmah. Yaitu cedera yang mencapai kulit kepala.

to. ldifuh. Yaitu cedera yang mencapai bagian dalam.

Pada semua cedera ini harus ditetapkan sesuai dengan keputusan hukum
yang adil selain cedera mIdhihah. Ada yang berpendapat bahwa diyatnya sebesar

biaya dokter. Adapun mfidhihah harus dikenai hukuman qishashjika tindak
kejahatannya dilakukan dengan sengaja, dan separuh diyatjika dilakukan tanpa
disengaja, baik itu besar maupun kecil, yaitu lima unta. sebagaiman diriwayatkan
dari Rasulullah saw. dalam surat beliau kepada Amru bin Hazm.' Jika cedera

dialami di beberapa bagian yang terpisah, maka pada masing-masing darinya
dikenai diyat lima unta. sedangkan madhihah pada selain wajah dan kepala
ditetapkan berdasarkan keputusan hukum (bukan qishash).

Pada cederahdsyimah dikenai diyat sepuluh unta. Ketentuan ini diriwayatkan
dariZaid bin Tsabit dan tidak ada sahabat yang menyanggahnya.

Terkait cedera munaqqilah dikenai diyat sepuluh dan sepuluh perdua unta.
Dengan demikian jumlahnya lima belas unta..

Dan pada cedera dmmah dikenai sepertiga diyat sesuai kesepakatan

ulama.s

Sedangkan cedera jhifah dikenai sepertiga diyat sesuai kesepakatan ulama.a

Jika sampai tembus, maka terhitung sebagai dua cedera j difah dandikenai dua
pertiga diyat.

Diyar Wanita

fika wanita melakukan tindak pembunuhan tanpa disengaja, maka diyatnya
separuh dari diyat laki-laki. Demikian pula diyat anggota-anggota badannya
serta luka-lukanya pun dikenai separuh dari diyat laki-laki dan luka-lukanya.
Pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama. Diriwayatkan dari Umar ra., Ali
ra., Ibnu Mas'ud ra., dan zaidbin Tsabit ra. bahwasanya mereka mengatakan

Albani mengatakan, yang benar dalam hadits - maksudnya terkait hadits Ibnu Hazm-
statusnya sebagai h.adils mursal dan sanadnya mursal ad,alih shahih. Albani menyatakan
I3ng 9el1l adalah.ha.dits ini mursal dalam I'rwa' al-Ghalil jilid VIT. hal. 3 z 5.
Shahih. Lihat lrwd' al-Ghalil jrlid VII, hal. 326.
Shahih. Lihat lrwd' al-Ghalil jllidYlI,hal. 327.
Shahih. Lihatlrwd' al-Ghaltl jilid VII, hal. 32.9.
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terkait diyat wanita; diyatnya separuh dari diyat laki-laki.. Tidak ada riwayat
yang menyatakan bahwa ada orang yang memungkiri mereka. Dengan demikian
ini merupakan ijmai Alasan lainnya adalah lantaran warisan dan kesaksian

wanita ditetapkan separuh dari laki-laki. Ada yang berpendapat; terkait diyat
tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan hingga sepertiga, kemudian
separuh dari yang tersisa. Nasai dan Daraquthni menyampaikan riwayat yang
menurut Ibnu Khuzaimah shahih dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari
kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Diyat wlnito seperti diyat prio lingga ntencapai sepertign dnri diyat pria."t

Malik menyampaikan dalam al-Muwaththq' dan Baihaki dari Rabiah bin
Abdurrahman bahwa dia mengatakan, aku bertanya kepada Said bin Musayyab
berapa diyat jari wanita? Dia menjawab, sepuluh unta. Aku bertanya, berapa
diyat dua jari? Dia menjawab, dua puluh unta. Berapa diyat pada tiga jari?
Tanyaku. Dia menjawab, tiga puluh unta. Berapa pada empat jari? Tanyaku lagi.
Dia menjawab, dua puluh unta. Aku pun berkata, saat cedera semakin besar

dan semakin parah justru diyatnya semakin berkurang! Said berkata, apakah

kamu orang Irak? Aku menjawab, aku adalah orang berilmu yang menghendaki

kevalidan, atau orang bodoh yang masih belajar. Said berkata, itulah Sunnah,
wahai anak saudaraku.s

Imam Syali'i membahas pendapat ini dan menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan Sunnah adalah Sunnah Zaidbin Tsabit ra. yang mengatakan pendapat

ini, bukan Sunnah Rasulullah saw.. Syaf i ra. mengatakan, jika kata Sunnah

digunakan maka maksudnya adalah Sunnah Rasulullah saw.. Diriwayatkan
bahwasanya para sahabat terkemuka ra. menyampaikan fatwa yang berbeda
dengan pendapat ini. Seandainya itu adalah Sunnah Rasulullah saw., niscaya

mereka tidak menyampaikan ketentuan yang bertentangan dengannya. Dengan

demikian, perkataannya; Sunnah, dimaknai sebagai Sunnah Zaid,a karena

ketentuan itu tidak diriwayatkan kecuali hanya terhenti pada dirinya, dan karena

ini berimplikasi pada kemustahilan, yaitu jika rasa sakit dan penderitaannya

*-, .1.,. "r!, 
.q € J^L\ -V" JL;i1; p.-'-u- !.- r)

HR Ibnu Abi Syaibah dalam bukunya al-Mushannaf. Baihaki dalam as-Sunan al-Kubra i:lid
VIII, hal. 95,96. Menurut al Allamali Albani shahih dalamlrwh'al-Ghalil jilidYll,hal. jo:7.
H,-R Nafi dengan lafal, "Dari diyat wanita."l<ltab "al-Qishmah,"bab'Aql al,Marbh" l+8otl jilid
VIII, hd. 44, 45. Daraquthni kitab "al-HudAd wa ad-Diyat wa Ghairuha," [f 8 j jilid III, hal. 9r.
Menurut pakar hadits pada masanya, Albani, Iemah dalam lrwd' al-Ghalil jlid VII, hal. 3o8.
Al-Muwaththa' jilid Il, hal. 8oo. Baihaki d alam as-Sunan al-Kubra jilid V[[, hal. 96. Menurut
al-Allamah Albani shahih dalam lrwh' al-Ghalil jilid VII, hal. 3o9.
Sunnah Zaid bin Tsabit.

i

I
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semakin parah maka ganti ruginya semakin minim (ini mustahil). Sedangkan
hikmah syariat menetapkan adanya kesesuaian itu dan tidak boleh menisbatkan
kemustahilan tersebut kepada syariat, karena adalah mustahil tindak kejahatan
tidak berimplikasi pada apa-apa berdasarkan syariat, dan yang lebih parah lagi
untuk digugurkan adalah bila konsekuensinya dikaitkan dengan yang lainnya.

Diyat Ahli Kitab

Jika Ahli Kitab' dibunuh secara tidak disengaja, maka diyat mereka adalah
separuh dari diyat muslim. Diyat laki-laki dari mereka separuh dari diyat laki-
laki muslim, dan diyat wanita dari wanita-wanita mereka adalah separuh dari
diyat wanita muslimah. Ini berdasarkan ketentuan yang diriwayatkan oleh Amru
bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. memutuskan
bahwa diyat Ahli Kitab separuh dari diyat muslim.' HR Ahmad ra. Sebagaimana
diyat jiwa dikenai setengahnya dari diyat muslim, demikian pula dengan diyat
luka, juga ditetapkan separuhnya. Pendapat ini didukung olah Malik dan Umar
bin Abdul Aziz. Abu Hanifah, Tsauri yang diriwayatkan dari umar, lJtsman,
dan Ibnu Mas'ud ra. berpendapat bahwa diyat Ahli Kitab seperti diyat kaum
Muslimin, berdasarkan firman Allah swt.,

@''1'4'5t ir.3 b$ ;;tQ ir t ;' ot6K:$
"lika dia (si terbunul) dari kqurn (kafir) yang adn perjanjian (dnnai) antora

mereka dengan kqrnu, rnaka (lrcndaklah si pentbunul) rnembayar rtiyat yang
diseraltksn kepadn keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan buLlak yang
b e rinm n. " (An-NisA' [a]: 92)

Zuhri mengatakan, diyat Yahudi dan Nasrani serta setiap karir dzimmi, se-

perti diyat muslim. Dia mengatakan, demikianlah yang dulu diterapkan pada
masa Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ra. hingga pada
masa Muawiyah yang menetapkan separuhnya diserahkan kepada negara dan
memberikan separuhnya kepada pihak korban. Kemudian umar bin Abdul Aziz

' Baik itu mereka dzimmi maupun muahad yang diberi jaminan keamanan.
' HR Ahmad dalam al-Mu.sna-d jrlid.rr,hal. is3]zzt Abu Daud kitab "ad-Diyat,"bab "ad,

Diyah.Kam Hiya.?" la1$b "fi Diygh adz-Dzimmiy." I+r+2. +s8r l. Nasai kirab tat eita*ii,"
??.b.."f.o^ Diyah.al-KaJir.".[+8o61 jilid VIIt. hal. a5. Tirmidzi kitab ,ad_DiyAr,'.-bab ..Ua

l.1.ty lylt.at yt.r*:ljT b.t K.af r;' jilid.l, hal. :65. Ibnu Majah kitab 'ad-DiyAr;'bab .,Diyah al
KaJtr,'.lz6.aaljilid ll..hal.88j. Dalam az-Zawaid: sanadnya hasan, lanraran tidak (ampai
pada tingkat shahih, karena Abdurrahman bin Iyasy menurut saya tidak ada orang ya'ng
memandangnya sebagai periwaylt lemah tidak' pula ada orang yang -enyut"kii dii
ter.percaya, sementara Amru bin Syuaib dari kakeknya masih dlpi:rselisihkan. Menurut
Albani hasan dalam Irwa' al-Ghalil jilid VII, hal. jo7.
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menetapkan separuh diyat dan menggugurkan yang ditetapkan oleh Muawiyahbagi
kas negara. Zuhri mengatakan, tidak ada keputusan yang valid menurutku hingga

aku mengingatkan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz.Laludia memberitahukan
kepadanya bahwa diyat berlaku penuh bagi orang-orang kafir dzimmi.

Syafii ra. berpendapatbahwa diyat Ahli Kitab sepertiga diyat muslim, dan diyat
penganut animisme serta orang majusi yang terikat perjanjian atau diberi jaminan
keamanan adalah dua pertiga dari sepuluh diyat muslim. Hujjah mereka adalah
lantaran itu merupakan batas minimal di antara yang disampaikan dalam hal ini.
Tanggungan itu menjadi terbebas kecuali dengan ketentuan yang meyakinkan
atau Hujjah. Yaitu diperhitungkan dengan nilai delapan ratus dirham dari dua
belas ribu. Diriwayatkan dari Umar, lJtsman, dan Ibnu Mas'ud bahwasanya kaum
wanita mereka dikenai separuh diyat. Apakah kafarat menjadi wajib disertai diyat
terkait terbunuhnya seorang kafir dzimmi dan muahad? Demikian menurut
pendapat Ibnu Abbas, Sya bi, Nakhai, Syaf i, dan dipilih oleh Thabari.

Diyat lanin

fika janin mati disebabkan tindak kejahatan terhadap ibunya dengan

disengaja atau tidak disengaja, dan ibunya tidak mati, maka diyat yang dikenakan
adalah diyat ghurrah, baik itu janin terpisah dari ibunya dan keluar dalam
keadaan sudah mati, maupun janin mati di dalam perut ibunya, dan baik itu
janin berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Adapun
jika janin keluar dalam keadaan hidup kemudian mati, maka dikenai diyat
penuh. fika dia berjenis kelamin laki-laki, maka diyatnya seratus unta. Dan jika
dia berjenis kelamin perempuan, maka diyatnya lima puluh unta. Kehidupan
janin dapat diketahui melalui bersin, bernafas, menangis, berteriak, atau

bergerak, dan semacamnya. syaf i mensyaratkan terkait kondisi jika janin mati
di dalam perut ibunya, yaitu harus diketahui bahwa fisik janin telah berwujud
dan ruh sudah berada di dalam tubuh. Lebih Ianjut Syaf i menjelaskan, "yaitu
jika tampak padanya fisik manusia dengan tangan dan jari." Adapun Malik,
dia tidak mensyaratkan ini, dan mengatakan, semua yang dikeluarkan wanita
baik berupa gumpalan daging atau darah yang diketahui bahwa itu adalah
anak, maka dikenai ketentuan ghurrah. Dia memperkuat pendapat Syaf i terkait
bahwa pada dasarnya dalam hal ini adalah keterbebasan tanggungan dan tidak
wajib ghurrah. ]ika tidak diketahui wujud fisiknya, maka tidak ada kewajiban
apapun.'

' P*" tt"-. *pakat bahwa jika ibunya mati sementara janin masih berada di dalam perutnya
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Besaran Diyat Ghurrah

Ghurrah adalah linia ratus dirham, sebagaimana menurLlt pendapat Sya'bi

dan penganut mazhab Hanafi, atau seratus domba sebagaimana dalam hadits

Ibnu Buraidah dalam riwayat Abu Daud dan Nasai. Ada yang berpendapat;

lima unta.' Dari Abu llurairah ra.bahwa Rasulullah saw. memutuskan bahwa

diyat janin adalah ghurrah; laki-laki maupun perempuan., HR Bukhari [67 ao)
dan Muslim [36/r63r]. Malik rnerirvayatkan dari Ibnu Syihab dari Said bin
Musayyab bahwa I{asulullah saw. memutuskan terkait janin yang tewas di perut
ibunya dengan ketentuan ghurrah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang
yang dijatuhi keputusan ini berkata, bagaimana aku menanggung sesuatu yang
tidak minum, tidak makan, tidak berbicara, dan tidak merengek, padahal yang
seperti itu dibatalkan. Rasulullah saw. bersabda,

i.

.lq-< ),rl ": 
rr; .it

" Sesunggtlunln (ornng) ini tarnrnsuk knrusn pnra dukurt."3

Ini terkait janin wanita muslimah. Adapun janin wanita kafir dzimmi,
penulis Biddyah al-Mujtahid mengatakan, Malik, Syaf i, dan Abu Hanifah
berpendapat bahwa diyatnya sepersepuluh dari diyat ibunya. Tetapi Abu
Hanif'ah mengacu pada landasan dasarnya terkait bahwa diyat kafir dzimrrri
adalah diyat muslim. Syaf i juga mengacu pada landasan dasarn,va terkait bahwa

diyat kafir dzimmi adalah sepertiga diyat muslim. Sedangkan Malik mengacu
pada landasan dasarnya terkait bahrva diyat kafir dzirnmi adalah separuh dari
diyat muslim.

Siapa yang Harus Menanggung Diyat Janin?

Malik dar-r para penganut mazhabnya, Hasan al-Bashry, dan ularna Bashrah

mengatakan, diyat janin ditetapkan pada harta pelaku tindak kejahatan. Penganut

mazhab Hanafi, penganut mazhab Syaf i, dan ulama Kufah berpendapat bahwa
diyat janin ditanggung oleh aqilah, karena ia'merupakan tindak kejahatan yar-rg

dan tidak digugurkannya serta tidak keluar, maka tidak ada tanggongan apa-apa. Mereka
berbeda pendapat terkait jikir ibu,rnati lantaran pemukulan di"pirutnl'a kernudian janin
keluar dalam keadaan mati setelah kematian ibunya. Mayoritas ulama'fikih berpendapat
bahwasanya tidak ada tanggungan apa-apa dalari kasus ini. Laits bin Sa'ad din Da^ud
mengatakan, dalam kasus ini dikenai ghurrah, karena yang diiadikan acuan adalah
kehidupan ibunya pada saat pemukulan ierhadap dirinva bukin yJng lain.

' Llhatlrwi'al-Ghalil jllid VII, hal.3r3.
' Takhrijnya telah disebutkan.
I Taklrry1yg telah disebutkan. HR Malik dalam al-Muwaththa' jilid II, hal. 854. Dan lihat

Irwh' al-Ghalil jiiid VIl, hal. z6z.
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ticlak rlisengaja,' rnaka ia harus clitanggung olehaqilah. l)irirvaYatkan c'lrrri

Jabir ra. bahwa terkait janin, Rastrlullah strrr'. trrelretapkilu ghttrrith tlitlnggung

oleh aqilah pelirku pernukulrrrl serta lllellltllai clctrgln sttittlritrYa clatl altakttt'it''

Adapun Malik dar-r Hasan nteuyerttpakilllllva clerlgirtl clivat tinclak kejahtttitr-r

yang diser-rgaja jika pen]r"rkulan clilakukirn clengatl clisengirja. Pentlapat Pertiurlil

lebih shahih.

Siapa yang Berhak Menerima Diyat Janin?

pengantit urirz.l-rab Maliki, PeltgallLrt mltz.hlb Synf i, cltrtl laitruvir [.rcrpetltlapat

bahwa diyat jirnin clitetapkan bagi Lrhli lvirristlyii atas pe$'irris mcrckir Lrerdtrs''lrkat't

syarriat. Hukurr diyat janin se perti huliuul cliyat daltrnr liirita[r bahrua cli1'art ittr

dirvariskan. Ada yang berprendapat bal]wa cliy:rt janin r-r.reujircli hak ibrr' liareuir

janin seperti satu anugota di irntara arrggota-irnggtltar baclall ibunya' I)etlgirt.t

clemikian, diyat janin khttstts rtlenjacli hilk ilrulll'a'

Kewaiiban Kafarat

Parir ulama sepakat bahlva jika janin keluirr clrrlanr keatliratl hidtrp licrllucliiu.t

mati, maka yarrg dikenakan adalahkafarat disertiri di1'at. Apakah kafarat $'ajib

ditunaikan disertai ghr-rrrah jika janin keluar dalarrr keadaan tllirti, trtiru kirtirrat

tidak dirvajibkar-r? s,vaf i clan lainnva trengirtakatr, kafarat tidak cliwiqibkan'

karena kafarat menrlrutnya ditetapkan terkait tindak kejahatan yang tid'lk

disengaja clan yang clisengaja (seltlentara dalarr-r kasus ini irdalah setr-ri clise ngaja

atau tidak murni clisengaja, tnenttrutrq'a). Abu Hanifah mengatakan' tidak lvajitr

katarat, karena yang clorninar.r aclalah hukunr kesengajaarr, trraka lnellllrLrtllya

kafarat tidak wajib. N1alik nlemauclaug bahwa kafhrat dirlam hal ir.ri hanva seblgai

anjuran,karenatidi.rkadakejelasanalltaratidakdiserrgajaclarrclisenga-il.

Tidak Ada Diyat Kecuali Setelah Sembuh

Malik urengatakan, ,vang telah clisepakati di ar-rtirrir kiuni terkait tinclak

kejalratanyangticlakclisengajaadirlahbahwasirnyatidakadirdil,atlringgaorang

yang terluka senrbuh clan sehat kernbali, dirn bahwasanya jika tulang korbalr

mengalami retak; tangan ntaupun kaki clarr anggota badan lair]nya dalirr-n tindak

;-G.\.r*", **l tidirk murnidisenqaja, tetapi kescngajaan hanya berkaitan clenqan ibtrnyir'

sed"angkan' p,tda irrr i n titlir k tl i'crrgrrjrr'

' HRAbu Daud kir,rl''li;;;i;'ti;:iit'Ditolt ril-l'tttiti" l-1sz6ljilrd l\" hirl -or'
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keiahatan t'artg ticlak.liscngaia, lantrrs tlia se rnlrtrir rlrrn selrirt I<enrirtli scperti serdia

kala, malia tirlali arla lietctttu.rn clir'.rt rlalrrrrr lrrrI irri.' ]iliir birgiirrr vrrrrg tcrltrkir
itu kenrtrcliatt rttcttgalatrti ptt11o111''111gan atau litrriitpat [relt)'lsgtal] padalvrr,

nraka t'lirrirt varru rlitct;rpliiur tliscstr.rikrur rit'irgr'n tjitulirlt pcnguriutgiutnya.

N'lalili nicrtgatirkart, iika ttrlirrrg itir terrrt;isrrii rlriilr;,r kr'terrtrran tlival viiug tclal.r

ditctaplialt olch llrrsulLrllah sau'.. ut;rl<rt riivlitrri rr tlisesrrrriii.rrn rle ngan perhitturgtrn

clivlt vanq tcliih tlilctapiiii rt oiclt i{ir.llitriiriii srni.. S,,'rilrrglrall \'.rug tiriali acla

kelcttttrartt rt ir t.i.i r i li.r:'tiiLili.rtr slitr. iiirr: i iillt r. irti,i iir'i r'i.r1lrurr SLr it i r.th vang [)erlrlkrr

pirclanva scrta tirlrk iLtla rlir irl r .riiii ilitct.rirlirrrr, rnal.a lictt,nturrnrrva ditct.irpkalt

berclasarltan ijti hari.

Keberadaan Korban Penrbunuhan di Antara Kaum
yang Terlibat Dalam Konflik

Iil<l "i"t,tttr 
lvrunr tcriibitl tlalarn stratrr iiorrliili I.urlas.rtla cli ilntalil ntereka

seot'.lt1g l.tit-t-r.r:r p.ctttl,trittir.u] \;iliq tirl,rli tlil.e iirlirri .,irtp.r pre ntt.rrrnuhny'a tlrrtr

pet"karitrtlit tlriitii (liiclas hinqq,r dirri'atirl'rrr rrrislt'; itrs, rntrka tlalant kastrs ini
te t.rp di licniii .l it .rt. li,t:,ultrI Iah sr\r. L,r r'.:,iitl;r.

--;
-".t- . *: Y

"lr *i,r ..L-,

Ug ,"

;ra r Ll.::-ir r .;r r
"5'.'' 

j q-o j
ir.' i'l "l. !i-> \ t.t .LjLri

.--!_*: r-r 
_; \ ..*-:;"

"5i't1t,t tltl1t,: !('tl)irtttiii ,liiiiittt '', l tl,ll.,t'ti,,,Ltirtrtrt lcrl'itit l,clctttl,rtrttt .l/r?i lr] r/1

tlttlrll'tt ttlrtck t tlrtt.,lrrtt rtt'1t .','irtit!Lrlti brtii.tttiaLiL aiilittIl\ tiliut l)ttl,ttltttt rlttttrttt tott;ql;lt,

tttttl,it ilti r'trlrtlrtlt /,r'lirl,ri.i.'il(\r?lr,rir ,i,1,, ,li ii,rlri.irLi iiilrt!ttil r{i11rtf kt:ftJiltsr'lr,{rtfrlfllt.

Sinlttt .tlttrtt lcrl'trrtitir Lllt,gtrtt rlis,'lqirfri trttLir l,tlctttuntlrnltt (yLttt;q Llilctnpkntr

tt'rltnln1t Ttttrtbrrrtrr)rtr.ttLr) nLlrrlLtlr qi'lt'i:lt. l)trtr sitr!trt .rtttrtu lcrlrilntr,,4i ltttrtgtt tiLltk
rrtt'tr.inlnrri lttrl trtttrttt qi:;lttslt, ,,,,rir,1 ltn,lirt.rt,t lrrl,rtttt rlutt trttrr'l,t Allrtlt. tidil ,litcritttn

dtritttln lclrrtstttr liLld, ytrln ttrrbtlntt l,rtil; tlcttqnt strltt rcltr npuputt tt,t'1t11lr's,17.":

' Irti aclirlrrh pendapat 
'\bLr Ilanilirh, karcnir Pilrrrk lir>rban titlirk nrcngalanri apa-irpa selain

ritsa sakit dan ticirl. ada nilrri tcrtcntu tcrhtit hanra lrci rrpit lasa sikit. lni sebirqainrrna
orang vatt!l nrcrlg.c.lrll ()riing lilin rlutg nte'nvirkitliun hatiura, nrlkir titlirli arla tarrgguntan
ilp.aplln baginvl. Jika pr'laku pongccrllnn lari clrrri larrggungla*,ab pcnrlccanran, rinka dia
clikenai hultrnrirn ta'zir alilu clilienrri qishaslt, denq.ln pcrl)r,(laan licndipat dalanr l-ral ir-ri
selragairtratra vang tclalt tlijelaskan clitlanr [rrrhirsirri te ricndiri rlalanr brrku ini. Abr-r Yusui
ttlcngatakatt, pr'laku ke.iahatan clirlirnr hal ini hams nronanggung ganti rugi rasa sakit dcrrgan
pertimb:tngrn ltuliunr vang irtlil. Nlrrhrunmad mcngatakirir, diihlrus incnanggr.rng biiva
dokter dan h-.rrqa obat.

' Takhrijrrya_telah clisc.butkatr tialatn bahirsan tr-ntang n)ilcrr.rr)-nrircam pem[runuhan. ]\ienurut
Albarri liadits slial'rih cialanr Sluthi!1 Ibtttt NIujoh illi<l.II, hal.96.
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Para ulama berbeda pendapat terkait siapa yang menanggung diyat dalam

kasus ini. Abu Hanifah mengatakan, diyat ditanggung oleh aqilah suku yang

menjadi tempat keberadaan korban pembunuhan tersebut jika para wali korban

tidak menyampaikan dakwaan kepada selain mereka. Malik mengatakan, diyatnya

ditanggung oleh orang-orang yang terlibat konflik dengan para wali korban. Syaf i

mengatakan, diyatnya ditentukan melakukan qasamah (baca tentang qasamah

dalam bahasan selanjutnya) jika mereka menyampaikan dakwaan pembunuhan

kepada seorang tertentu, atau sekumpulan orang tertentu. fika tidak demikian,

maka tidak ada diyat tidak pula qishash. Ahmad mengatakan, diyatnya ditanggung

oleh aqilah-aqilah pihak lain (lawan konflik), kecuali jika mereka menyampaikan

dakwaan terhadap seorang tertentu, maka penetapannya melalui qasamah. Ibnu

Abi Laila dan Abu Yusuf mengatakan, diyatnya ditanggung oleh kedua belah pihak

yang sama-sama terlibat dalam konflik. Auzai mengatakan, diyatnya ditanggung

oleh dua kelompok yang bertikai seluruhnya sampai ada bukti dari selain dua

kelompok ini yang menyatakan bahwa fulan telah membunuhnya. Dengan

demikian, yang fulan itulah yang menanggungqishash dan diyat.

Pembunuhan Setelah Pengambil an Diyat

Jika wali korban telah mengambil diyat, maka setelah itu dia tidak boleh

menuntu hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Abu Dawud meriwayat-

kan dari Hasan dari |abir bin Abdillah bahwa Rasulullah saw bersabda,

ilr i+i ; yo -,, .'*i I
" (Semoga) tiaat< sda krrrrk pon' pocla orang yang meufuunult setelsh

rnenganfuil diyat."t

Daraquthni meriwayatkan dari Abu Syuraih al-Khuza'iy bahwa dia

mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

.,G.Jl -LtL 1\ yaz-

\i;

r !, )L,

,4
c;Ul

' Maksudnya; hartanya tidak menjadi banyak dan tidak mencukupi. Ini merupakan doa dari
Rasulullah saw. terhadap orangyang melakukan tindakan tersebut.

' HR Abu Daud kitab "al-HudrtA," ba6 "Man Qatala bada Akhdzi ad-Diyahl' l+sotl jilid IV
hal. e 4s, 6 47. Mrndziri mengatakan,
terputus. Dengan demikian hadits ini
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"SiaTta ynng murjadi korbon tindnk kejalntan lingga berdarah atau pincang,

makn dia berlnk rrtentililt satu di sntara tiga, jikn din menghendnki yang keempnt,

mska lrcndohryn kalian nrcnuntuttnyn; nntnra ntenililr dilnksnnaknn qislmsh,

memaalkart, cttnu rtrcnsornbil diyot.lika dh merrcrhns sebngian dari itu, kemudian

setelnlt itu dia melakukarr pcn1erangan, ttal;a bnginyn nerska, din kekql dan

ditetapknn keknl di dalarnnyn."l

)ika dia membunuh pelakunya, di antara ulama ada yang mengatakan,
dia seperti orang yang membunuh dalam kasus baru; jika wali mer-rghendaki

dapat menuntut hukuman mati terhadapnya, dan jika menghendaki dapat
memaafkannya namun azabnya di akhirat. Di antara ulama ada yang mengatakan,

dia harus dikenai hukuman mati dan hakim tidak boleh memberi peluang
bagi wali untukntemaafkan. Pendapat lain mengatakan, perkaranya diserahkan
kepada penguasa untuk membuat keputusan dengan pertimbangannya.

Ad Berbagai Bentuk Diyat brs

Dua Penunggang Kuda yang Bertabrakan

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa jika dua penunggang kuda
bertabrakan hingga menyebabkan masing-masing dari keduanya mati, maka
masing-masing dari keduanya harus dikenai diyat rekannya dan ditanggung
oleh aqilah. Syaf i mengatakan, masing-masing dari keduanya menanggung
separuh dari diyat rekannya, karena masing-masing dari keduanya mati lantaran
tindakan dirinya sendiri dan tindakan rekannya.

Tanggungan Pemilik Hewan Kendaraan

fika hewan kendaraan n-relakukan tindakan yang merugikan terhadap
sesuatu dengan kaki depannya, atau kaki belakangnya, atau mulutnya, maka
pemiliknya harus menanggung kerugian, menurut Syaf i, Ibnu Abi Laila, dan
Ibr-ru Syubrumah. Malik, Laits, dan Auzai mengatakan, dia tidak menanggung
jika tindakan itu bukan atas inisiatif pemiliknya, pengendaranya, atau

penggiringnya melalui isyarat atau pukulan. /ika sebab itu berbentuk isyarat
seperti salah seorang dari mereka membawa hern'an tersebut ke tempat sesuatu

' HR Daraquthni kitab 'hl-Hudid ln'u ad-Diyit wa Ghairuhtt," l56l lilid IIl, hal. q6. Menurur Albani
shahih dengan sejumlah jalur perirvayatannla. Lihat lrwa'tl-Ghalil jilid VlI, hal. 278.
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lantas rttcrttsaktlt'tl, tlritlitr rlia tliiicrr.ii l.r'te iiltt.r rl \('l 'r't li 1)l-ill)g \ ilrlg lllelalkukall

pertrsal<an. Jika ittr ntcluirak.rri lirrclirli lir'irrlrirtrrrr r':rnrl tlrtetrqttt-rrtu riettgatt qishoslt

darl tiltclltkarlllya ittt tliscrr;i'rirl, tttitli't 'ittlt ili!"'";tli;ttl i1'lrl'iiivrt ati'ilalt hulitttlrarl

tlishttsh, karcna rlalartr liotrrlisi irti lrcrvrrr riclr'rli rriai. lil,..r tirlil:i:'illtt)\'rt tallpa

diseneaja, ntitka vriltl{ rliii,.'rrril:r,rr at!;ilrir iurllrtiitrrn rljr.tl. r'arlq ililrrrrqgLilrg olcir

aqilah. Jikir r,eng tlirus;rk iln lrrr'rrl-ri ltrlr 1rr. rttitiiu grllti l'lrgillvir tliltcbanlirtn lrlcla
1-rartir pclal<u tindrrk licjalirt.rn..\brr Hirnil:rh urcngatirkilrt. jikit ltt-:n'art sesc()ratlq

yrlltg mengcndar,,rint-a nre rtr.trr.llirq or rnq lairt, lrilrr tcnclangiln tcl scl)ttt elilaktrkan

clengirn kiiki belrlianqnlrr, rrrirliii litlak aci.i Iiurg{].lrtqiln ilIit airil. Jika tc'ttclirngan

hen'annvr-r ililal<triian ,,lcnqrirr krrlii ile lrarrrrl :r, ln.lLil pcruililirti rr itu rtrcnrtttgtttrtg

ganti rugi, liare na rlia tlatrut nrr. nqL'n(i,llillrtn Jrctvitilttr';r rlrtt'i tlr'1.x11 ct:tlrtttttli,itt

clari aralr belal<arrgni rr rii.r titl;i li tlrrPat rttcrigrrrcirtlilir)itt]\'il. '\blL l lurtilitlr itrga

ntengatakan, jikrr di.i rncirgqir irril irr't,art lir.rtttiitr.t;trt ilrttlts irttttpr.t itlltt trtli

atau apit slja i,iurq clilr.,.lrtr ili lil;rs:tvt ti!iuh (iilrt rllr'ltiill)it,rt'ittttl l;titt" ttt.ikli

penggiringnya !nenarlg!|irrq lir'l',r1i.rri 1-ii13;i r';rrtg tt'r'titttira ol,-'lt bitlattg vrtttc

jattrh itu. jika hcu'anrrvir nrrrlrriii;llr diri l.rrri.rs iu{-'rusiik ltitt'lrt atart ttrcttccclcriii

ntanusiil, b:ril< ntaliirn lniir.lprin tiirtrg. tti.rl<,t l-crttiiilitt','rt liclitk rttcrtartqgtlilg

kerr"rgitrn, karenrr rlia tidali st'rr,-;;r.ia. Si.rpir r'.rrrg rilrrtgr'!ti-Jirtirj lr,-'tt irt.t i;tt-,trr. ittla

oraltg larill I'ang nre rtrrrlitrl .ilau rrr'rlgusilt hen'irtt itr-i lrrrtr:.g.1 llt','ri\rti{l(!l ()litlig

liiitt ati,rtt t.tlelletrclatlqlll'a.itrllr;rttl Iirki tlel-;rrlrr\4. iit;rrl Ilclvilti itti lrrl'i hirlgutr

rneltabrakrtrirrrglain lrirrr-',illr 1ei,,-lrs, rtittkit t,rrtttil-iillrg Iticrrgttsili ilr.i ttltti;litgtltttig

kcrugian brrl<an oraltqvlll! llr(rnilil(invtl. Jika Ittn'iirt itrt ntettt'critltg pL'llgtlsikllvil

hingga ruati, rrraliri tiilirk a,irr r':rri11 r.Lr1,.rI clituntirt dallrir lr.rl irti, kitrcrta.lialah

yang nreuycbabliarrnr l. jil.r lr.'narr itu rnciurnpirll<rrtt l.,,ctriutgg.rllgrtva hingga

tervirs, inalia clir,etuvlr rlitangrltrng rllch atlilah or.ir.rg \rang ttrcrtgttsili hc'itatr

tersebut. Jika hen,ltr itLi lierr.iiig.rtari irrcrrqcluitllian liotttrattttva tli jalarr viirtg

clilaltri orallq-()l'iutg. lilntas riclrr olirrrg vang terpclitrtting krrcrtatlva, rttrtlirt dia

liclali rtrenanlagung hct'uqiarr. Dcrriikian pula jika rlia rrterrghe rttil<itrttrva ttrtttrli

keperluiin itu.

Yang Menjadi l',tnggungin PenuntLtn, Pengend;ra, f)ln Perrggiring

Jikir hcivan kcr.rrlaraarr arla ,vang urenuntulr, atau pengelltlara, atittt orartg

y.lng rnenggiringnya lantas nrengcnai sesuatu clan rnenrbahavakann).a, makit dia

nlenangguug kcrugiarr yrng clialiibatkan olelt hcx'att tcrsebrrt. Utnirr rit. irerr-rah

menetapkan clivat te rhaclap orang \rang nrenrrlcu kuclant,a lantas rttet.rginjak orirng

lain. Ahh.r Zhahir berpenclirpat bah,,r,asirnvir ticlal< acia ganti rugi t.ang clitanggr-urg

oleh seorang clari nrercka ser)rLrir, Ircrciasarliati sabcia l{asrrh.rllirh sar,ri,
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)s l, e',,;C 3*li : ,)V) 4i, ,)C,;;i 6,*
" I'ttko diiltnl ltLtpttrt g//,gr//. (,tidnk nLln Lliqttnytt), srnnur fltgur, tarrrpnt

|tttrttrrtbttrrgLttt quqrtr, dnt podrt lrtrtn kortrn tlikcn0i sc1tgyli111't (znknt)."t yttttg
tli.jndiktrr -sclrncal Ilu11nlr ttlclr Alilu Zlnlir itri krtittrrrrtrltt tlutgtrtr jiko hnortrr

tcrst'bttt tiLlil tlikcrrdttrni, titlolt ild0 v0ng rrrcrrggirirrg, dnn titlnk utln pe rrttrrtrtrrrtyn,
rttnko tidtk tdt rtttti rttsi ttns 0|ttt Vtutc tlirLrsnkrnln d0lnn kLtrtLlisi irri, sesuni

dcrr gnr r kt'scpdro tn tr r rl or tr tr.

Hewan Kendaraan yang dihentikan

Aclapun jika hervatr kenclilraan rangclihentikan rnerusak sesuatu, menr.rrutAbu
Hanifah, tanggutrgan kerugian clikenirkar.r atas sesuirtrl yang clirusak itu, dan ganti
rugi ticlak clijatuhkan bila cliir rnengikatnya di ternpat vang diperbolehkan untuk
nrengikat her'van. [)ari Nu'rnan bin Basyir bahwa Rasuh,rllah saw. bersirbcla,

"SinpLt tlttrtg trtt'rr*lrctrtikntr lrcuttrt di snlttlr stttr.t inlt'trr knr,,,, M,,rli,rrirr,'otsu tji
snlslr sLtlLt ltttsnr rtrcrt'1.;tt,ltttttts rttt:rrginlttk (scsrrni hinggtr rusok) Llurgttn knki tlcpttrt

tttttt l,nlii bclLtkorr:1, trrdts tlitt ntuttlttggLLng kcrLtgittrr."' HR Daraquthni.

Svafr'i mengatakar-r, jika clia menghentik.rnrlya di tempat yang selayaknya
cligttnirl<an r.ttttltk tneugherttikatr hewan, maka clia tidak menanggllltg kerugian.
Dan jika clia ticlak rlenghentikirr.r di ter-nprat 1'ang selavaknya untuk ntenghentikan
hervarn, nraka clia nrcnangguug kerugian.

Tanaman, Buah, dan Lainnya yang ditanggung Kerugiannya
lika dirusak Oleh Hewan Ternak

Nlayoritas ulirma di antararrya adalah Malik, syafr'i, dan kebanyakan ularna
fikih llijaz berpendirpat bahwa apa yang dirusak oleh hewan ternak pada siang
hari baik berr"rpa jiwa maupun harta milik orang lain, maka tidak acla tanggungan

t-":-l

' 'fal<l.rrijrrya telah cliscbutkan pacla jilicl I, hal. 474 (buku asli).
' HR,f)araqr-rthni kitab "ttl fludid v,t ad Diyit rvtt Glniruhh," f z8 5 l jilicl Ill, hal. r Tg. Dalan

at- lir'lit1 al ivlughril'tl.a nrengatakan, pacla -sarrrrr./nya teldapat Surii bin Ismail al-Hlmadany
irl Ktrll',lnitl. p,1111.111 Sr':r'lri,-ltitrlit.rti:ir.lirrbirikarr. Ini dikirtirkrrrr oleh al-Hafizh dal,tlr at'-
Ia,1rrh. l)eng.rrr tlcnrikiirrr. Iritrlits ini lerrrlh sekirli.
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kerugian yang dibebankan kepada pemiliknya, karena dalam kebiasaan manusia,

pemilik sawah dan kebun menjaganya di siang hari, dan pemilik hewan ternak

melepaskannya di siang hari, serta pada malam harinya mereka mengembalikan

ternak mereka ke kandang. Siapa yang melanggar kebiasaan ini, maka dia keluar

dari bentuk-bentuk penjagaan kepada pengabaian yang merugikan. Ini jika

pemiliknya tidak menyertainya. Adapun jika pemiliknya menyertainya, maka

dia harus menanggung kerugian barang yang dirusak oleh ternaknya, baik

itu dia mengendarainya, menggiringnya, menuntunnya, maupun dia berdiri

di sampingnya, dan baik itu hewan ternaknya merusak barang dengan kaki

depannya, kaki belakangnya, maupun dengan mulutnya. Terkait pendapat ini,

mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab

dari Haram bin Muhayyishah bahwa unta Bara' bin Azib masuk ke kebun

seseorang dan merusaknya. Rasulullah saw memutuskan bahwa pemilikkebun

harus menjaganya dia siang hari, dan tanaman yang dirusak oleh hewan ternak

di malam hari ditanggung kerugiannya oleh pemiliknya.'

Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan, hadits ini, meskipun mursal, namun

sebagai hadits yang masyhur. Para ulama terkemuka menyatakannya mursal

dan disampaikan oleh orang-orang terpercaya serta digunakan sebagai Hujjah

oleh ulama fikih Hijaz dan mereka menerimanya. Di Madinah pun terdapat

pengamalan hadits ini. Cukuplah bagi anda (untuk tidak meragukan) dengan

adanya pengamalan penduduk Madinah dan seluruh penduduk Hijaz terhadap

hadits ini. Sahnun -seorang penganut mazhab Maliki- berpendapat bahwa

hadits ini hanya dapat diterapkan di daerah seperti Madinah yang dikelilingi

dengan kebun-kebun. Adapun di daerah-daerah yang terdapat berbagai ladang

pertanian yang saling berhubungan tanpa ada pembatasan dengan pagar dan

juga kebun-kebun, maka pemilik hewan ternak harus menanggung kerugian

barang yang dirusak ternaknya baik pada malam hari maupun siang hari.

Penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika hewan ternak tidak

disertai pemiliknya, maka dia tidak menanggung kerugian, baik pada malam

hari maupun pada siang hari, berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Luka yang

ditimbulkan oleh hewan gugur."'Penganut mazhab Hanafi mengiaskan seluruh

Muwaththa' Malik krtab "al-Lrqdhiyah," bab "al-Qadha' fi adh-Dhawariy wa al-Harisah,"
l:zl jilid lI,hal.747, z+8. Hadils ini termasuk hadits mursal yang diriwayatkan oleh para
periwavat terpercava dan diterima oleh penduduk Hijaz dan sejumlah kalangan di lrak,
lerta diamalk'an oieh penduduk Madinjh. Abu Daud kftab "ai-Buyi' wa aliiarar." bab
"al-Mawdsyiy Tufsid Zarh Qaum," [lS6S, ZSlo)jilid III, hal. 828, 829. Ibnu Majah kitab "al-

Ahkdm,"bib "al-Hukmfima Afsadat al'Mawasyiy," [zllz). Daraquthni kitab "al-Hudid wa
ad-DiyatwaGhairuhai'lzt6,'zt T,zuoljilid lll,hrl. rt+. r55.Mundziri jugamenisbahkan
kepada Nasai dan Ahmad dalam al-Musnad jlhd V hal. +:,s, +:6.
Takhrijnya telah disebutkan pada jilid 1,hal 474 (buku asli).
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tindakan hewan dengan tindakannya yang melukai. jika hewan ternak disertai

pemiliknya, jika pemiliknya menggiringnya, maka dia harus menanggung beban

kerugian barang yang dirusaknya dalam keadaan apapun. ]ika dia menuntunnya

atau mengendarainya, maka dia harus menanggung kerugiatr barangyang dirusak

dengan mulut atau kaki depannya, dan dia tidak menanggung kerugian yang

ditimbulkan oleh kaki belakangnya. Mayoritas ulama rnenanggapi pendapat

ini bahwa hadits yang dijadikan Hujjah oleh penganut mazhab Hanafi bersifat

umum dan dinyatakan kekhususannya dengan hadits Barai Ini yang berkaitan

dengan tanaman dan buah. Adapun yang berkaitan dengan yang lainnya, Ibnu

Qudamah mengatakan dalam al-Mughniy, "jika yang dirusak oleh hewan ternak

bukan tanaman, maka pemiliknya tidak menanggung kerugian barang yang

dirusak ternaknya, baik pada malarn hari maupun pada siang hari, selama dia

tidak terlibat di dalamnya."

Disampaikan dari Syuraih bahwasanya dia memutuskan terkait domba

yang merusak pemintalan kapas di kebun pada malam hari, dengan ganti rugi

yang ditanggung oleh pemilik domba. Dan Syuaih membaca, "Kareno tsnamqn

itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya." (Al-Anbiyd [zr]:
7s) Dia mengatakan, kata "perusakan" dalam ayat ini dari kata nafasya yang

tidak terjadi kecuali pada malam hari. Dari Tsauri; dia menanggung kerugian

meskipun terjadi pada siang hari, karena dia lalai dengan membiarkan ternaknya

berkeliaran. Namun kami memiliki dalil berupa sabda Rasulullah saw., "Ternak

itu luka yang ditimbulkannya gugur."' HR Bukhari dan Muslim.

Maksudnya, tidak dapat dituntut. Adapun terkait ayat, naJasya maksudnya

adalah menggembala pada malam hari, dan ini terjadi pada tanaman yang

dirusak ternak yang tentunya dengan digembala dan dibiarkan sendiri hingga

memakannya, berbeda dengan yang lainnya. Dengan demikian, tidak tepat

mengiaskan yang lainnya dengan kasus ini.

Ganti Rugi Atas Apa yang dirusak Burung

Sebagian ulama berpendapat bahwa lebah, rnerpati, angsa, ayam, dan burung

seperti hewan ternak, dan bahwasanya jika hewan ini dimiliki lantas dibiarkan

berkeliaran pada siang hari lantas mematukbibi-bijian (milik orang lain), maka tidak

ada ganti rugi yang ditanggung, karena biasanya hewan-hewan ini dilepaskan dengan

leluasa. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya ada ganti rugi yang dikenakan

terkait hewan-hewan ini. Siapa yang melepraskannya lantas merusak sesuatu, maka

' Takhrijnya telah disebutkan pada jilid I, hal. 474 (buku asli).

HudAd lSanksi Hdana) - 467



dia menanggung kerugiannya. Demikian pula jika dia memiliki burung yang bisa

melukai, seperti gagak dan rajawali, lantas melukai burung dan hewan orang lain,

maka dia harus menanggung kerugiannya. Inilah pendapat yang shahih.

Ganti Rugi Atas Apa yang dirusak Aniing Atau Kucing

Dalam al-Mughniy dinyatakan, "Siapa yang memiliki anjing penggigit

dan melepaskannya lantas menggigit orang lain atau hewannya, baik malam

maupun siang hari, atau mengoyak pakaian orang lain, maka pemiliknya

harus menanggung kerugian atas apa yang dirusak oleh anjingnya, karena dia

lalai lantaran memelihara anjing seperti itu, kecuali bila ada seseorang masuk

rumahnya tanpa izin darinya, maka dia tidak menanggung kerugian apapun,

karena orang itu telah berlaku sewenang-wenang lantaran masuk tanpa izin, dan

dia sendiri yang menyebabkan adanya serangan anjing yang lantas menggigitnya.

lika dia masuk dengan izin dari pemiliknya, maka pemiliknya harus menanggung

kerugiannya, karena dia menjadi penyebab terkait kejadian yang merugikan ini.

fika anjing itu merugikan pihak lain dengan tidak rnenggigit, seperti menjilat

atau mengencingi bejana orang lain, maka pemeliharaannya tidak menanggung

kerugian ini, karena ini bukan merupakan kekhususan pada anjing penggigit."

Al-Qadhy berkata, "fika dia memelihara kucing yang memangsa anak-anak

ayam orang lain, maka kerugiannya harus ditanggung pemiliknya, sebagaimana

pemilik anjing penggigit harus menanggung kerugian akibat gigitan anjingnya,

tidak ada perbedaan antara malam dan siang hari. Namun jika itu bukan sebagai

kebiasaannya, maka pemiliknya tidak menanggung kerugian atas tindakan

hewan miliknya yang merugikan. Seperti anjing yang tidak suka menggigit.

fika anjing penggigit atau kucing terdapat pada orang lain tanpa ada unsur

pemeliharaan tidak pula inisiatif darinya, lantas melakukan perusakan, maka

orang itu tidak menanggung kerusakan tersebut, karena kerusakan ditimbulkan

lantaran tindakan hewan itu sendiri."

Hewan yang Layak dibunuh
dan Hewan yang Tidak Layak dibunuh

Tidak ada hewan yang layak untuk dibunuh selain yang diperintahkan

oleh Rasulullah saw. untuk dibunuh, yaitu burung gagak, rajawali, tikus'

kalajengking, anjing penggigit, dan cicak.' Hewan lainnya yang membahayakan

' Takhrijnya telah disebutkan.
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dapat digolongkan dalarn kelompok hewan-helviur ini, seperti lirlat pengganggu,

macan, harimau, clatr singa. Hervan-l'rer,r'irn ini boleh dibunuh neskiptrn tic'lirk

ada di antara hewar.r-helvan ini ).erng nlenycrang. Aisyah ra. nrengatakan,

Rasulullah sa\{. lretnerintahkau untuk membuuuh lima penegar-rggu di tanah

suci dan di h.rar tanirh sr.rci; burr,rng gagak, rajarvali, kalajengking, tihus, dau

anjing penggigit."' HR Bukhari dan Muslirn.

Dalarn osh-Slrohifualn dari l-raclits Urnnru Syr.rraik bahu'a Rirstrlullah sam

memerintahkirn untuk membruruh cicak clan menvebtrtnva sebagai "pellggancgu

kecil."'Jika hewan ini dibunul-r, tnaka tidak ada tarnggr.rngan gar-rti rugi terkait
pernbunuhannya tidak irr.rla terkait pernbnnuhan binatarrg buirs clan seraugga

lainnya, meskipun kesepakatan telah clinvatakan secirra luas, kecuali kucing
yang harus ditanggung nilainyir, kecuali jika acla penyerangan yang dilakukan
oleh kucing. Ilurung hud-hucl tidak boleh dibunuh, seurut, lebah, burung camar,

burung pipit, dan katak, sebab tidak nrembahayarkan. Nasai rneriwayatkan dari
Ibnu Anrru bahwa Rasulr-rllah sirn-. bersat'rcla,

- , -,i . ), 'ri 1,,, : . : ,q-p 4l:l'\ 'o art\ ,-\L \: ''i-r-- ,'i1 klp LJ t)--ci-"ze \:i:L -L*r\ :-" L"

"ri,lofin,scorrlr? trr,trrttsin ,,,r,,,,t',rr,,r,,1, burttttg ltiTtit Lltrr ,,i,,, ,r, n,rrr,rw
(sc1enisn11a) tttrptt nlnsntr Vtlttg llcnLlr (Lttrtuk rtrorrltrttrttlrrrrlt) rrtclnirilttut p0d0 lt0ri
K i o r t n t Al l sl r r r rc m i r t t tt 

7t 
e r t n n g g t r r t g j Lt i t, tr lt n r r r n 

1 tr . 
"

Ada yang bertanya, wahai Rirsulullah, apir alasan vang benar r-rntuk

membunuhnya? Beliar.r kemudian bersabda,

" ML.ttt/cntbalil*rttltt Llnrr rrrartrnkLtrrtttln, dttr lorrciltlnlr din rttarttcttorrgltt,ltalorttlo

I nn tns trt en tbtr nt r gtt 11 rt."'

Jika dia membunuhnya, maka dia harr.rs bertaubirt kePacla Allah namun ticlak

ada ganti rugi yang ditanggungnya. Dari Ibnu Abbars bahr,va diir rnengirtakan,

Rasulullah sarv. rnelaranu pernbunuhan empart hcrvart; senlut, iebah, burung
hud-hud, dan bururrg pipit.a

Takhrijnya telirh disebutkan.
HR Bukhari kitab '?nd, ol-Khah1,"l-tab "K.hair lvlitl ol Muslin ()hattam Yatlta' bihi Syaglta.f
al-Jibdli' jilid IV hal. r 5 5, dan kitab "laza' ash-Shaid," bab 'ilfti Ytrltul al X,lubint nrii aci-
Da.wibb," jilidIII,hal. rT.Nasaikitirb "Mrrrrrislfr al flali,"bab"Qatlirl lVaargh," Iz{t3r]jilid
V hal. r89. Ibnu lvlajah kitab 'h.s/r-Sftdl,/," bab "Qatl al-WazagA," jilid II, ha-I. ro76.
HR Nasai kitab 'hsft-Sftrid wa adz,Dzobi)ilt"bab "lbdhah Akl al Ashhfir," [+t+s]jilid VII,
hal. zo6, zo7.
IfR Abu Daud Isz6Z]. Ibnu Majah kitab 'i7.sl-Sftdld," bab "frli \unlri'an Qatlihi," ftj2,1)
jilid II, hal. ro74. Ahmad dalam al-Musnad jiid I, hal. 332. Mcnurut Syaikh Albani shahih
dalam lrr.vri' al-Ghalil jl\d VllI, hal. r4z.
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Hal-halYang Tidak Ada
t-\@Tanggungan Atas Ganti Ruginya (t*

)ika tindak kejahatan itu disebabkan oleh orang zalim yang bertindak

sewenang-wenang, maka tindakan ini tidak dapat dituntut. Maksudnya; tidak

ada qishash padanya tidak pula diyat. Contoh-contohnya adalah:

Kerontokan gigi-gigi orang yang menggigit.

|ika seseorang menggigit orang lain lantas orang yang digigit menarik apa

yang digigit menarik apa yang digigit oleh penggigit dari mulutnya,lantas gigi-

gigi penggigit rontok, atau dagunya mengalami cedera, maka tidak ada tanggung

jawab atas pelaku tindak kejahatan (penarikan yang dilakukan oleh orang yang

digigit), karena dia tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa seorang

laki-laki menggigit tangan orang lain yang lantas menarik tangannya dari mulut

penggigit hingga akibatnya dua gigi seri penggigit rontok. Kemudian mereka

mengadukan perkara ini kepada Rasulullah saw.. Beliau bersabda,

3f or) ! !J;"Ji n;r;s +i i i;, *-
" salalr seorsng di ortorn knliatt menggigit ,rraornnyn sebagaimtnn urta jnntan

rnenggigit! Tidsk nds diyat hnghnu."t Malik nrcngataknn, dia rnenanggtrng keruginn.

Nnrnunlndits ini sebaga HtLjjah ottts ketid{tkreleaanan pendapat Mnlik fui.

Melongok Rumah Orang Lain Tanpa lzinnya

Siapa yang melihat ke dalam rumah orang lain melalui lubang atau celah

pintu atau semacamnya, jika dia tidak sengaja melihat maka tidak ada dosa

baginya. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. ditanya mengenai

pandangan secara tiba-tiba? Beliau bersabda, "Palingkan pandanganmu."'

' HR Bukharik:tab "ad'Diydt,"bab "Idzd Adhdha Rajulanfa Waqaht Tsaniiydhu," jllid IX, hal.
9. Muslim kitab'hl-Qishmah,"bab "ash-Shhil'alh Nafs al-Inshn au'Udhwahu ldzh Dafabhu
aI-MashAI hlaih fa Atlafa Nafsahu atau 'Udhwahu Ih Dhamdnct 'alaih," lrSl jilid III, hal.
r joo. Tirmidzi irtat "ia Oiyat," bab "Ma lah li at-Qishasft." Ir 4 r 6] jilid IV hal. 27. Nasai
dengan lafal berbeda kitab "al-QisAmah,"bab "ar-Rajul Yadfa''an NaJiihi," l+lzz) jilidYll,
hal. 32. Ahmad dalam al-Musnad iilid lV,hal. 427, 43s.

' HR Muslim kitab "al-Adab." bab "Nazhr al-Faihh." lzr sql iilid IIl, hal. r699. Abu Daud
kitab 'br-NikdL" 6ab "Ma Yu'mar bihi min G'hadhdh al-Bashar." [2r48]. Tirmidzi kitab
"al-AdAb,"bab "Nazhr al-Fajhh," [ztz6]jilid V, hal. ror. Ahmad dalam al-Musnad dengan
lafal yang berdekatan jilid IV hal. f S8, 36 r. Mundziri menisbahkannya kepada Nasai juga
dan Darimi kttab "al-Istidzdn,"bab "fi Nazhr al-Fajah," lz6+61 jllid II, hal. r9o, r9r.
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Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw
bersabda kepada Ali,

^;.at 
U -*.lj;;li :l 3rp ,rptifi, ,1 t

"langan ikuti pandnrtgnn dengan ,o,rOor.,fon (berikutntya), seboh bngirrru
yang pertama, setlangkan ynng kedun tidak bagimu."l

|ika dia sengaja memandang tanpa izin dari pemilik rumah, maka pemirik
rumah boleh mencungkil matanya dan tidak ada ganti rugi yang ditanggungnya.
Ahmad dan Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw.

bersabda,
. ,- . ,, ,- , , t

_;\--aJ \g i "r: ),'j.& riru,+;l * ey q" #p *r.f
"sinpa yorg,rrlongok ke dslsnt rurnalt suntu ksum tanpa izirt rnerekn, ntaka

cungkillalt mntnnya, sebsb, tidok ada diyat baginya tidak puta qishnsh.,'2

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah
saw. bersabda,

Cu-i a-'f -rl-f t- .,.;o -,"u1-li .;L"z-- ';:-,rJ,.r;! ,o :t)s- pJ-r>;, ji;
"seantlninya ada ornng yr,rg'rrrlolgot, r, ,rrti,i,-ut,on'oolri,, trrto, ko,ru

melemparknn kerikil kepadanya, lalu kanu ntencungkil mntnntla, rnakn titlak adn

dosa atas dirimu."3

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa seorang laki-laki muncul dari lubang di pintu
Rasulullah saw saat Rasulullah sedang membawa sisir yang beliau gunakan untuk
menyisir rambut kepala beliau. Rasulullah saw. pun bersabda kepadanya,

, t, 
"; 

. to t ' 
t^

F' F' ;," -r5!r J,* L-! ,J* J k. jrJ €"F JLi :Ci :J

"srorrloinyankutslrubnlru,nfn*rrrrrrr'orOorrfr,rrirriioot rrurencolokkarmyn
(sisir) padn duq matnmu. Izin ditetapkan tidsk lnin deni (menjaga) pnndangan."a

HR Abu Daud kitab 'hn-Niki)!t" bab "Md yu'mar bihi min Ghadhdh al-Bashar," [2149].Tirmidzi kitab 'irl-1sliil2,.1r." hab "Ji Nnzhr al Faj'ah." lzqz6 Tuhfahl iilid Il, hal. ,qo, ,'qi.
Menurur al-Allamah Albani hadiis hasan dalarri ShahihAbu Sara jitia ll, hal. +or, dan
Shah.ill at-Tirmidziy jilid It, hal. 36 r.
HR Abu Daud kirab ''al-Adab." bab "fi al-rstidzan." 1517 zl jilid v hal. 366. Nasai kirab 'hl
Qisdmah,".bab."ma.n lqtashsha wa Akhadza Haqqahu di'na as Sulthin." la8eol jilid Vil,
hal.6r. Ahmad dalam al-Musnad jilid il, hal. r8i. Menurur AIbani hadiii shahih datam
lllhjh.a.n Nasaiy jilid III, hal. roo3. Dan Irwa'-al'Chatil lzzzTl.
lIl B,,u.kh?li.f it3b."ad Diyar..".bab "Man lrhthalahfi Bait eaumla Faqqi'i Ainahu,fala Diyah
I.ahu, jilid lX. hal. r j. Muslim kitab "al-Adab." bab "Talyim'an Nazhar [i chiir aaitihi,"
[++] jilid III, hal. r6ee.
HR Tirmidzi kitab "al-Isti'dz.in,"bab "Man Iththalahfi Ddr eaum bi Ghair ldznihim," [27o9]jllid V hal. 64. Dia mengatakan, hadits hasan shahi6. Menuiut Albani hadits shahih d;lam
Shahih at-Tirmidziy lz86al dan Shahi!1an-Nasa'iy iilid III, hal. roo3.
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Inilah penclirpatyang clidukr.urg oleh penganut mazhab Syaf i dan penganut

nrazhab Harnbali.

Seciangkan t'irng ticlak setuju dengan penclapat ini adalah pengirnut mazhab

Hanafi dan penganut nrazl'rab N'laliki ,vang menqatakan, siirprn yi111g mer.nandang

tanpir izin dari pemilili runtah, lantirs pernilik rurnah nrelemparinya clengan

kerikil atau rrencokrlc.tva clcnga n kirvu clan rnengeni.ri orarrg itu, nraka dia harus

rnenanggung kerugianul,a, liarc'rrir jika orang itu urasuk rnmah clan rrremandang

bagian dalarnnl'1 serta rnelihat langsung istri perr-rilik rurnal-r selain pada kemaluan,

nraka clia tidak boleh clicungkil nratitnytr ittar-r dicederiri fisilarva, karena perbuatan

closa seperti ini ticlak scbancling clengirn hukunrirn seperti ini. Ini bertentangan

dengirn hadits-haclits shahih i ang telirh clisebutkan di atas. Penclapat pertama

cliduktrng oleh Ibnu Qavrrinr al-Jauziyah, clia mcngatakan, ketentuan-ketentuan

ini tertolak lantaran beltentangan clengarn ketentuau-ketentuan utama. Sebab,

AIlah hanl'a n.rcrnbole'hl<.ur perlcukilan rnata dengan nrata bukan dengan

ircliurya tinclak kejahatan bempa panclrrngirn. Maka clari itu, seandainya orang

itr.r tnelakukirn tindak kejahatan te rhaclirpnva dengan lidahnya, rnaka lidahnya

tidak dikenai hukrrnrirn potong. L)irn seirnclirinya orang itu mendengarkan

penrbicarirar-rnya clengan izinnva, rnaka diir ticlak boleh clipotong telinganya.

Diki,rtakan; justru keteutuan-l<etentr.ran ini merupakan clasar-vaurg prarling agung.

Dengan denrikiirn, 1'ang nrclanggirrnva trerarti bertentangan dengan landasan

dasar. Perkataan kaliau; Allal"r srvt. hirnya meusl'ariatkan tindakan hukum

terhadap nrirta hanyir clengatr mirta, mtrka ini benar terkait qishash.

Aclapun anggota bacian pelirktr kejahatalr yang sewenang-wenang yang tidak

murrgkin dicegah birhavir rlan penrusuhannva kecuali dengan rnelemparinya, maka

ayat tidak rnengr"rngkapkannva baik terkait penafian maupun penetapan, sementara

Sunnah menjelaskan hukunt-hukunrnva clengan penjelasan tersendiri lantaran

ticlak ada ketentuirnnyir clirlam Al-Qur'an, bukan bertentangan dengan apa yang

ditetapkan clalarn Al-Qur'ar-r. hri acialah sebutan lain br"rkan pencukilan mata sebagai

qishosh dan bul<an mc'ncegah pen-verang yang dicegah dengan cara termudirh

lantas cara tenrtr-rcltrh berikutnya, sebab, vang dimaksr.rdkan adalah mencegah

bahay.a tipr.r nruslihatnva. lika clapirt dicegah dcngan tongkat, tidak perlr.r dicegah

dengan pedang. Seclarrgkan orang yarrg rnelakukan tindakan sewenang-wenang

dengan memandang hal y'au{ cliharamkan yang ticlak nrungkin dapat dihindarkan,

ini hanya terjacli secara tersernbunrri dan terselubung. Ini adalah porsi lain yang

tidark berkaitan dengan pelaku kejahatan ticlak pula penyerang yang tidak terbukti

perrnusuhannya dan pada ur.numnyir ini tidak terjadi kecuali secara sernbunyi-

sembunyi dan tidak disaksikan selain oleh orang yang mernandangnya.
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Seandainya orang yang dipandang dibebani untuk menunjukkan bukti
atas tindak kejahatan orang yang memandang, niscaya dia kesulitan untuk
menunjukkannya. Seandainya dia diperintahkan untuk rnencegahnya dengan

cara yang lebih mudah lalu dengan cara yang lebih mudah berikutnya, maka
tindak kejahatan permusuhannya dengan memandangnya dan juga memandang
istrinya akan ntenjadi gugur dan tidak dapat dituntut. Syariat yang sempurna
sama sekali tidak menghendaki ketentuan semacam ini. Kemungkinan yang
terbaik dan paling memberi kemaslahatan serta yang paling dapat memberikan
pencegahan bagi kita dan bagi pelaku tindak kejahatan adalah yang ditetapkan
dalarn Sunnah yang tidak ada yang menyanggahnya serta tidak ada yang
menolak keshahihannya yaitu dengan melempar yang ada di sana (pelaku

tindakkejahatan). fika di sana tidak ada pandangan yang zalim, maka lemparan
kerikil tidak rnembahayakan. Dan jika di sana ada pandangan yang zalim,
maka jangan ada yang mengecam selain dirinya sendiri. Dia sendirilah yang
menjerumuskan dirinya sendiri kepada sahabatnya untuk mengalami petaka,
lantas mendekatkan dirinya pada kebinasaan, sedangkan orang yang melempar
bukanlah orang yang zalim terhadapnya. Orang yang memandang dalam hal
ini adalah pengkhianat yang zalim. Syariat terlalu sempurna dan terlalu agung

untuk mengabaikan hak orang yang dinodai kehormatannya ini, dan syariat
pun mengalihkannya pada pembelaan diri pada tindakan Idzir yang dapat
memberikan pelajaran setelah adanya bukti. Allah menetapkan apa yang telah
disyariatkan-Nya kepada rasul-Nya,

a\\t,/ 
'-.1 ".i,:.?" i,!z ,A2"1 ,,,". t.. a -?:-?..i

vy i*; ;A(3 4i tlA 6,'r F;.11;yl$xt
"Apaknlt huktrnr jalilialt yang tnereknkehendnki, dan (lrukunr) siapakah yong

lebilt haik dari pndo (ltukurr) Allnh bagi orang-ortng tlnng ryakin? " (Al-MA'idah

[s]: s0)

Pembunuhan untuk Membela diri, Harta, atau Kehormatan

Siapa yang rnembunuh orang lain atau membunuh hewan untuk membela
dirinya sendiri, orang lain, hartanya, harta orang lain, atau kehormatan, maka
dia tidak menanggung apa-apa, karena mencegah bahaya dari jiwa dan harta
adalah wajib. Jika bahaya itu tidak dapat dicegah kecuali dengan pembunuhan,
maka dia boleh membunuh pihak yang membahayakan, dan pembunuh dalam
hal ini tidak menanggung apa-apa. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah
ra. bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw.
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dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada orang yang

datang dan hendak mengambil hartaku? Beliau bersabda, "langan memberikan

hartamu kepadanya." Orang itu bertanya lagi; bagaimana menurutmu jika dia

menyerangku? "Seranglah dia," jawab beliau. Dia bertanya lagi; bagaimana

menurutmu jika dia membunuhku? Beliau bersabda ,"Kamu syahid."Diabertanya,

bagaimana menurutmu jika aku yang membunuhnya? Beliau bersabda, "Die di
neraka."'Ibnu Hazm mengatakan, siapa yang hendak mengambil harta orang

lain secara zalim, seperti pencuri atau lainnya, maka jika dia mampu mengusir
dan mencegahnya, maka dia tidakboleh membunuhnya. Jika dia membunuhnya

dalam kondisi ini, maka dia harus menanggung qishash.lika dalam prediksi
minimalnya pencuri bisa mendahuluinya dalam melakukan pembunuhan, maka

hendaknya dia membunuh pencuri, dan dia tidak menanggung apa-apa, karena

dia membela diri.

Klaim Pembunuhan Sebagai Pembelaan

Jika pembunuh mengklairn bahwa dia membunuh korban sebagai

pembelaan diri, kehormatan, atau hartanya, jika dia dapat menunjukkan bukti
atas klaimnya, maka perkataannya dapat diterima dan gugurlah ketentuan

qishash serta diyat darinya. Jika dia tidak mampu menunjukkan bukti atas

klaimnya, maka perkataannya tidak dapat diterima dan perkaranya diserahkan

kepada wali korban; jika menghendaki wali korban dapat memaafkannya, dan

jika menghendaki dapat rnenuntut qishash terhadapnya, karena pada dasarnya

adalah keterbebasan hingga dinyatakan ada tuntutan yang harus dipatuhi.

Imam Ali ra. pernah ditanya mengenai orang yang mendapati istrinya

bersama laki-laki lain lantas dia membunuh keduanya? Dia menjawab, jika dia

tidak mampu menunjukkan empat saksi,' maka hendaknya dia menyerahkan diri
untuk menjalani hukuman qishash. fika pembunuh tidak mampu menunjukkan

bukti dan wali korban mengaku bahwa pembunuhan itu dilakukan sebagai

pembelaan, maka tanggung jawab lepas dari dirinya dan qishash serta diyat pun

gugur darinya. Said bin Manshur mengatakan dalam bulunya as-Sunan dariUmar

ra. bahwa pada suatu hari dia menyantap rnakan siang. Tiba-tiba seorang laki-

HRMuslim kitab"al-imhn,"bab"ad-Dalil'al6 annaQashada Akhdza MdlGhairihibiGhairi
flaqq, Khna al-Qdshid Muhdar ad-Dam Ji flaqqihi, wa in Qutila Khna fi an-Ndr, wa anna
Man Qutila dirna Mhlihi fahuwa Syahtd," Izz5] jilid I,hal. n4.
Ada yang berpendapat cukup dengan dua orang saksi.
Atsar ini disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam bukunyaal-Mushannal Syaikh Albani
mengatakan, para periwayatnya terpercaya, namun Said bin Musalyab masih diperselisihkan
apakah benar-benar mendengar dari Ali. Irwd' al-Ghaliljilid VII, hal,. 274.
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laki mendatanginya dengan berlari sambil memegang pedang yang berlumuran

darah. Sementara di belakangnya ada sekumpulan orang yang mengejarnya.

Begitu sampai di ternpat Umar, orang itu segera duduk bersama Umar. Tak lama

kemudian mereka tiba dan berkata, wahai Amirul Mukminin, orang ini telah

membunuh sahabat kami. Umar bertanya kepadanya; apa yang mereka katakan?

Dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku memukul kedua paha istriku,
namun ternyata di antara keduanya ada seseorang, maka aku membunuhnya.

Umar bertanya, apa yang dikatakannya? Mereka menanggapi; wahai Arnirul
Mukminin, dia memukul dengan menggunakan pedang yang lantas mengenai

bagian tengah orang itu dan kedua paha istrinya. Umar pun segera rnengambil

pedangnya lantas menggoyangkannya. Setelah itu Umar menyerahkannya

kepadanya dan berkata, jika mereka kembali maka kembalilah.'

Diriwayatkan dari Zubair bahwasanya pada suatu hari dia ketinggalan

pasukan disertai seorang budak wanita miliknya. Dua orang mendatanginya

dan berkata, beri kami sesuatu. Zubair segera melemparkan makanan yang saat

itu dibawanya. Dua orang itu berkata, lepaskan budak wanita itu. Zubair segera

menebas dua orang tersebut dengan pedangnya dan bahkan dapat memenggal

mereka berdua hanya dengan satu kali tebasan. Ibnu Taimilryah mengatakan, jika

pembunuh mengklaim bahwa dia diserang namun para wali korban mernungkiri,
jika korban dikenal sebagai orang yang baik, dan pembunuhannya di tempat

yang tidak diragukan, maka perkataan pembunuh tidak dapat diterima. fika
korban dikenal sebagai orang yang tidak taat, senrentaran pembunuh dikenal

sebagai orang yang baik, maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan

pembunuh disertai sumprahnya, apalagi jika sebelum itu korban diketahui telah

menantangnya.

Ganti Rugi Atas Apa yang dimusnahkan Api

Siapa yang menyalakan api di rumahnya sebagaimana biasanya, lantas

ada hembusan angin yang menerpa hingga mengobarkan api dan kemudian

membakar jiwa dan harta, maka dia tidak menanggung kerugian. Waki'

menyebutkan dari Abdul Aziz bin Hushain dari Yahya bin Yahya al-Ghassany,

bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki menyalakan api untuk dirinya sendiri

namun kemudian kobarannya keluar hingga membakar sebagian tempat

tetangganya. Dia mengatakan, lalu dia menulis surat mengenai perkara ini
kepada Abdul Aziz bin Hushain. Dalarn surat balasannya, dia mengatakan

' Sunan Said bin Manshur.
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bahwa Rasulullah saw bersabd a, "Hewan itu gugur (tidak dapat dituntut)."' Aktt

berpendapat bahwa terkait api itu pun tidak ada yang dapat dituntut.

Perusakan Tanaman Orang Lain

fika seseorang mengairi tanahnya dengan pengairan yang berlebihan tidak

sebagaimana biasanya, lantas merusak tanaman orang lain, maka dia harus

menanggung kerugian. Jika air meluber dari tempat yang tidak diketahuinya,

maka dia tidak menanggung kerugian, lantaran tidak ada faktor kesewenang-

wenangan darinya.

Kapal Tenggelam

Siapa yang memiliki kapal laut untuk mengangkut manusia dan hewan

mereka, lantas tenggelam tanpa sebab secara langsung darinya, maka dia tidak

menanggung kerugian terkait apa-apa yang musnah lantaran tenggelam. Jika

kapal itu tenggelam dengan sebab darinya, maka dia menanggung kerugian.

Tanggungan Dokter

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa jika seseorang tidak memiliki

keahlian medis lantas mengobati orang yang sakit, lalu lantaran pengobatan itu

orang yang sakit justru mengalami sakit parah, maka dia bertanggung jawab

atas tindak kejahatannya dan menanggung kerugian sesuai dengan tingkat

bahaya yang ditimbulkannya, karena dengan pekerjaannya ini dia dianggap

telah melakukan tindakan yang zalim. Tanggungan kerugian diambilkan dari

hartanya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib dari

bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

-rv *,5' $i J! L $,' l: -E ju
"Sinpn ynng nrenjalani profesi sebngd dokter namun sebelum itu tidnk

diketoltui dia nuniliki kenltlirm nrcdis, mnkn dia mennnggungkerugian. "rHR Abu

Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.

' Takhriinya telah disebutkan dalam jilid I,hal. +t+ (buku asli).
' HRAbu'Daudkitab "ad Diytit,"bab"ftmanTathabbababighairi'Ilm.fsA'natl' [a5sr] ji!!

IV hal. zro. Nasai dengirn ltersanad namun terputus kitab "al-QisAmah,"bab "Shifah Sy.ibh

al-'Amd," tilid VII I, hal. s:. s;. Ibnu Maiah kitrb "ath-Thibb." bab "Man Tathabbabu wa lam
Yu'lam aih-Thibb." ll+tol iilid Il, hal. r r48. Merrurut Syaikh Albani hadits hasan dalam
Shahib an-NasaiT jilid III, hal. 999, dan Shahih lbnu Majah [t,a66).
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Abdul Azizbin Umar bin Abdul Aziz mengatakan, di antara utusan yang

datang kepada bapakku ad;r vang menyampaikan kepadaku, dia mengatakan,

Rasulullah sarv. bersabda,

" Sitprt yttrrr tloktar tlnrtg ttrclnkuknn prnktekkcdokternn Ttadn suLttu knutrt tanpn

diketalrui tlin ntottiliki kenlilinn dnlailr Ltidnrg ke tlokternn sebalum itu, knttls tlio

mentbalutyaknn posiert, trrnkn ditr nrcnntrggtntg kerLrgiatr."/ HR Abu Daud.

Adapun jika dokter rnelakukan kesalahan dan dia nremiliki pengetahuan

tentang kedokteran, nlenurut pendapat ulama fikih, dia harus membayar diyat
dan ditanggung oleh aqilahnya, menurut kebanyakan dari mereka.'

Ada yang berpendapat bahwir diyat diambilkan dari hartanya. Penetapan

tanggungan kerugian mengandung aspek penjagaan terhadap nya\,va dan sebagai

peringatan bagi para clokter terkait kewajiban mereka serta keharusan berhati-

hati dalam menjalankan praktek kedokteran yang berkaitan dengan kehidupan

manusia. Diriwayatkan dari Malik bahwasanya dia tidak menanggung apapun.

Seseorang yang Melakukan Hubungan Seksual dengan lstrinya
dengan Cara lfdhA'

Jika seseorang rnenyetubuhi istrinya dengan melakukan ifdhd',biIa istrinva

besar di mana wanita sebesar dapat disetubuhi dengan cara demikian, maka

dia tidak menanggung kerugian.r jika istrinya kecil di rnana wanita sekecil dia

tidak dapat disetubuhi dengan cara demikian, mtrka dia harus membayar diyat.

Ifdhh' diambil dari kata/iz dhd'yangberarti tempat yang luas, dan dapat berarti
hubungan seksual. Misalnya dalam firman Allah swt.,

.)"i .-1,,.t- ).. /|i"a. l, l, 1. -,.-zi '' ,8 'JL-l>2;u*,*itriL';5',
"Bngaitnann ksnru ukarr mengambilrnls ketrtbsli, Ttndnlml sehaginrt knnru tclqlt

mellktkan lrubungnrr hndnn dertgan rlang ldn sel'ogni sunmi-istr[." (An-Nisd'

lal:27)

Ifdhh' jugabisa berrnakna menyentuh. Seperti dalam sabda Rasulullah saw.,

' HR Abu Daud kitab hd-DiyttL"bab "Jiman 'lathabbtrba biglniri 'IlmJt A'mt)' l+s 8zl jilid IV hal.
7r. Mer.rurut al-Allamah Albani hadits hasan dalarn Shahih Abu Daud iilid III, hal. 867.

' iikadiamatimakaqlshaslr tidak dapat ditetapkan terhadapnya nrmun diyat wajib ditunaikan,
karentr pengobatan dilakukan dengan izin pasien.r Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Syaf i menB,atakan drrn riwayat dari Malik; dia
harus membavar diyat. Pendapat yang masyhur dari Nlalik; dia harus dikenai hukuman.

r rr-- ., ji
> "P J9.. ,', u::r- Lo:l

,a/

i ' ,t' -";'

-,rW )P r-:.gG

Hudud (Sanksl Hdana) - 477



'6';i1 ,,,s; -)1,+ ir;i ,ii t;1

"lika snlnlt seorqilg di nntnrt knrnu menyentult kunnluannva, lrcndaknya dia

berwudlru."l

Yang dimaksud dengan ifdhA' di sini adalah; menghilangkan pembatas

yang ada di antara kemaluan dengan dubur.

Tembok Runtuh Menimpa Seseorang Hingga Tewas

fika ada tembok miring ke jalan atau ke barang milik orang lain, kemudian

tembok itu runtuh menimpa seseorang hingga tewas, jika sebelum itu pemiliknya

sudah diminta agar menghancurkannya namun dia tidak menghancurkannya

padahal dia mampu untuk melakukannya, maka dia harus menanggung

kerugian yang disebabkan oleh dirinya. fika tidak diminta demikian, maka

dia tidak menanggung kerugian.'

Riyawat Asyhab dari Malik bahwasanya jika telah mencapai tingkat

kekhawatiran yang tidak dapat dijamin keamanannya hingga mengakibatkan

kerugian pada orang lain, maka dia harus menanggung kerugian, baik itu
sebelumnya diminta untuk menghancurkannya maupun tidak diminta, atau

baik itu ditunjukkan kepadanya maupun tidak ditunjukkan kepadanya. Riwayat

yang masyhur dari Ahmad dan pandangan yang paling menonjol di antara

penganut mazhab Syaf i bahwasanya dia tidak menanggung kerugian.

Tanggungan Penggali Sumur

lika seseorang menggali sumur lantas ada orang lain yang terjatuh ke dalam

sumur itu, jika dia menggali di tanah yang dimilikinya atau di tanah yang

tidak dimilikinya namun meminta izin kepada pemiliknya, maka dia tidak

menanggung kerugian. fika dia menggali di tanah yang tidak dimilikinya

dan tanpa izin pemilik tanah, maka dia harus menanggung kerugian. Tidak

ada tanggungan baginya jika penggalian dilakukan di tanah miliknya, atau

dengan izin pemilik, atau di tanah yang tidak ada pemiliknya, berdasarkan

sabda Rasulullah saw., "Sumur tidak ada tuntutan."3 Maksudnya; siapa yang

terjatuh ke dalam sumur dalam kondisi ini hingga menyebabkan orang itu mati,

' Takhrijnya telah disebukan dalam jilid I, hal. 7r (buku asli).
' Ini adalah pendapat penganut mazhab Hanafi.
3 Takhrijnya telah disebutkan dalam jilid I, hal. +z+ (buku asli).
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maka tidak ada tuntutan qishash baginya tidak pula diyat. Malik mengatakan,
jika dia menggali di tempat yang biasanya tempat seperti itu digali, maka dia
tidakmenanggung kerugian. fika dia melakukan penggalian dengan sewenang-

wenang (bukan haknya), maka dia menanggung kerugian. Siapa yang meny.r.rruh

orang lain yang mukalla/untuk turun ke sumur atau memanjat pohon, lalu
orangyang disuruh itu melakukannya namun kemudian dia mati lantaran turun
ke dalam sumur atau saat dia memanjat pohon, maka orang yang menyuruh
tidak menanggungnya, karena dia tidak memaksanya untuk melakukan itu.
Demikian pula pendapat Hakim jika dia mempekerjakan seseorang dengan

upah untuk melakukan itu dan kemudian orang yang dipekerjakan mati, maka
dia tidak menanggung kerugian, lantaran tidak adanya tindak kejahatan dan

kesewenang-wenangan darinya. Seandainya seseorang menyerahkan dirinya
atau anaknya kepada perenang yang pandai berenang, lalu dia tenggelam, maka
perenang tidak menanggung kerugiannya.

lzin Mengambil Makanan dan Lainnya

Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh bagi seorang pun
yang memerah ternak orang lain kecuali dengan izinnya. Jika dia terpaksa dalam
kondisi kelaparan sementara pemiliknya tidak ada di tempat, maka dia boleh
memerahnya dan meminum susunya, dan pemiliknya yang menanggung itu.
Demikian pula dengan seluruh makanan dan buah yang masih ada di pohon,
karena keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Malik meriwayatkan
dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,"-, r.2.".t..o. ;4jJ''> **\3 4t -tr jUt / ./ !;> -
+ .i o ^ t-r.-i jJ:^: >t .'iit--+i

3i ;i;i -..,.ji .o;i1 ,;' --i 4j\- _r-i J*rr-., !
o o:r- - :,i: i,i ,':',",',.:,.',,,,1 ,.o'',-.o.'4:t\t a:fo .+ Jj.-j LjI" u+"LJ k- _li*

o"

";i9 lr 1*i *t
"longan sekoli-kali seseorsng menrcrsh ternak ornng lain tanpa izinnrla.

Apakah solnlt seorang dari kalinn lrcndak ke rusng makanannyat dengan

nrcmecalrkan tempat panyinrpannnnya lnntas mnkanannyo bernlilt tlnrinya. Tetek

penyimpnnan susu pnda ternak mereka itu tidak lain sehagai penyimpanan bngi

makanqn mereks. Maka, jangan sekoli-kali seseorang nremerah ternok orang lnin

' Ruang makanan disiniseperti kamar tempat barang. Rasulullah saw. mengumpamakan telek
susuk ternak dalam menjaga susu dengan ruang yang di dalamnya minusia menyimpan
barangnya. Hadits ini.mengandung penetapan qlyis (sibagai dasai penetapan hukum) dan
mengaitkan sesuatu dengan yang serupa dengannya.

t
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keuali dengan izinnyn."l Synf|i rnengatnkan, din tidsk tnenlngguttg kerugion,

ksrena tnngguttg jawab gugur lantnrrut adantln fnktor keterpnksaan dnn adanya

izin dnri syarint, serts tidak terlfutryun antarn izin dcngnn tanggungan.

"xdQasa mahbr-

Qasamah digunakan dengan makna baik dan indah. Yang dimaksud dengan

qasamah di sini adalah sumpah. Qasamah diambil dari kata aqsama - yuqsimu

- iqsdman - qashmah. Qasamah adalah kata dasar dari kata qasam (sumpah).

Sepelti kata 'jamaah' diambil dari kata " jam'un." Bentuk pelaksanaan qasamah

adalah; ada korban yang terbunuh tanpa diketahui pembunuhnya, maka

diberlakukanlah qasamah terhadap sekumpulan orang yang dimungkinkan

bahwa pembunuhnya berada di antara mereka dengan syarat harus ada indikasi

yang jelas pada mereka. Yaitu keberadaan korban pembunuhan di antara kaum

musuh dan tidak ada kaum lain yang menyertai mereka, atau sekelompok orang

berkumpul di satu rumah atau padang pasir, lantas mereka berpencar lantaran

ada satu orang korban pembunuhan, atau korban pembunuhan berada di satu

sisi tempat sementara di sana juga ada orang yang berlumuran dengan darahnya.

Jika korban pembunuhan berada di suatu daerah atau di suatu jalan di daerah

itu, atau dekat dengannya, maka qasamah diterapkan bagi penduduk daerah

itu. fika jasadnya berada di antara dua daerah, maka qasamah diterapkan bagi

daerah yang paling dekat jaraknya dengan tempat jasad tersebut. Tata cara

qasamah; wali korban memilih lima puluh orang dari daerah ini agar bersumpah

atas nama Allah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui

pembunuhnya. |ika mereka bersumpah, maka diyat gugur dari mereka. fika
mereka enggan bersumpah, maka diyatnya harus ditanggung oleh seluruh

penduduk daerah itu. fika perkaranya rancu, maka diyatnya dari kas negara.

' HR Bukharikirab "al-Luqathah,"bab "IA Tahtalib Mhsyiyah Afoad bighairi ldznlht," jilid III,
hal. r65. Muslim kitab "a[ Lurlathah,"bab "Thbri Halb al-Mdsyiyah bighairi ldzni Mdlikihk,"
Ir:]jilid III, hal.45z. Muwaththa'Malikl<:tab "al-Istidzdn,"bab "MdldhJi Amr al-Ghanam,"
frTl jilid II, hal. e7r.
Hewan ternak mencakup unta, sapi, dan kambing, tetapi lebih banyak digunakan pada
kambing. Ruang makanannya yritu karnarnya. Tempat penyimpanan makanannya yaitu
tempatnya atau bejanrnya yang digunakan untuk merryimpan makanan yang diinginkannya
untuk disimpan. Tetek ternak yaitu pada hewan ternak seperti payu dara pada wanita.
Ath'imdt jaiakdariath'ima/ryang juga jamakdari thahm.Yangdimaksuddisiniadalah
susu. Beliau mengumpamakan tetek ternak untuk menjaga susu bagi pemilik ternak dengan
bejana tempat menyimpan makanan dar-r lainnya.
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Peraturan Arab yang ditetapkan lslam

Qasamah telah diterapkan pada masa jahiliah dan kemudian ditetapkan
oleh Islam sebagaimana penerapan sebelumnya.

Hikmah penetapan Islam terhadap qasamah adalah bahwasanya qasamah

merupakan salah satu kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan jiwa agar
darah orang yang terbunuh tidak sia-sia. Bukhari dan Nasai menyampaikan
dari Ibnu Abbas ra. bahwa qasamah pertama terjadi pada masa jahiliah. Ketika
itu seorang dari Bani Hasyim dipekerjakan dengan upah oleh seorang dari

Quraisy dari komunitas lain. Orang dari Quraisy pun bergegas bersamanya
menuju unta-untanya. orang dari Bani Hasyim yang lain melewatinya dan saat

itu tali tempat gandumnya terputus. Dia berkata, tolong berikan aku tali untuk
mengikat tempat gandumku, unta tidak akan melarikan diri. pekerja itu pun
memberikan tali unta kepada orang itu untuk mengikat tempat gandumnya.
Begitu mereka singgah, unta-unta diikat namun ada satu unta yang tidak diikat.
orang yang mempekerjakannya berkata, kenapa unta ini tidak diikat di antara
unta-unta yang lain? Dia berkata, unta ini tidak ada talinya. Di mana talinya?
Tanya majikan itu yang lantas memukulnya dengan tongkat hingga berakibat
pada kernatian. Sesaat sebelum wafat, ada seorang dari Yaman melintas. Dia pun
bertanya kepada orang Yaman itu; apakah kamu akan mengikuti musim haji?

Dia menjawab, aku tidak ikut, tapi barangkali aku akan ikut di musirn haji. Dia
bertanya, apakah satu saat nanti kamu mau menyampaikan wasiat dariku? ya,

jawabnya. Dia berkata, jika kamu mengikuti musim haji, maka serulah; wahai

Quraisy. fika mereka memenuhi seruanmu, maka serulah lagi; wahai keluarga
Bani Hasyim. fika mereka memenuhi seruanmu, maka tanyakan keberadaan

Abu Thalib, lalu beritahu dia bahwa fulan telah membunuhku gara-gara tali
unta. Orang yang dipekerjakan itu lantas mati.

Begitu orang yang mempekerjakannya tiba, Abu Thalib mendatanginya dan
bertanya, apa yang dialami sahabat kami? Dia menjawab, dia sakit, dan aku sudah
merawatnya dengan baik serta telah mengurusi penguburannya. Abu Thalib
berkata, dia itu orang yang lebih piawai darimu dalam hal itu. Selang beberapa

waktu kemudian, orang yang diberi amanah untuk menyampaikan wasiat
dari korban itu datang untuk mengikuti ritual musim haji. Dia berkata, wahai

Quraisy. Mereka menjawab, ini bangsa Quraisy. Dia berkata, wahai keluarga Bani
Hasyim. Mereka menjawab, ini Bani Hasyim. Lalu dia bertanya, di mana Abu
Thalib? Mereka menjawab, ini Abu Thalib. Dia menjelaskan; aku disuruh fulan
untuk menyampaikan wasiat kepadamu bahwa fulan dibunuh lantaran tali unta.
Abu Thalib segera menemui orang yang mempekerjakan korban pembunuhan
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itu dan berkata, pilihlah dari kami tiga hal; jika menghendaki kamu boleh

membayar dengan seratus unta, sebab kamu telah membunuh sahabat kami. |ika
kamu menghendaki boleh diadakan sumpah dari lima puluh orang dari kaummu

untuk menyatakan bahwa kamu tidak membunuhnya. fika kamu enggan, maka

kami menjatuhkan hukuman mati kepadamu lantaran tindak pembunuhan itu.

Kemudian dia mendatangkan kaumnya yang lantas berkata, kami bersumpah.

Seorang wanita dari Bani Hasyim mendatanginya. Wanita itu adalah istri dari

seorang dari mereka dan telah memiliki anak darinya. Wanita itu berkata, wahai

Abu Thalib, aku menginginkan agar anakku ini dapat menanggung bersama satu

orang dari Iima puluh itu agar sumpahnya tidak diucapkan bila sumpah mereka

masih bisa kamu tahan. Abu Thalib pun memperkenankan. Seorang dari mereka

mendatanginya dan berkata, wahai Abu Thalib, kamu menghendaki lima puluh

orang untukbersumpah sebagai ganti seratus unta. Dengan demikian, masing-

masing dari mereka dianggap menanggung dua unta. Ini dua unta, terimalah

keduanya dariku, dan kamu jangan menghendaki sumpahku sebagaimana

kamu menghendaki sumpah mereka. Abu Thalib menerima dua unta darinya.

Datanglah empat puluh delapan orang yang lantas mengucapkan sumpah. Ibnu

Abbas ra. berkata, "Demi (Allah) yang jiwa-Ku di tangan-Nya, belum sampai

satu tahun, di antara empat puluh delapan orang itu tidak ada yang matanya

dapat melihat."'

Perbedaan Pendapat Seputar Hukum Penerapan Qasamah

Para ulama berbeda pendapat terkait kewajiban menerapkan hukum

qasamah. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hukum penerapan qasamah

adalah wajib. Sejumlah ulama mengatakan, tidak boleh menerapkan Qasamah.

Dalam Bidayah al-Mujtahld Ibnu Rusyd berkata, 'Adapun kewajiban menerapkan

qasamah secara keseluruhan adalah berdasarkan pendapat mayoritas ulama

fikih di berbagai negeri; Malik, Syaf i, Abu Hanifah, Ahmad, Sufyan, Daud, dan

para penganut mazhab mereka, serta ulama fikih lainnya di berbagai negerii'

Sejumlah ulama di antaranya adalah Salim bin Abdullah, Abu Qilabah, Umar bin

Abdul Aziz, dan Ibnu Aliyah mengatakan, tidak boleh menerapkan qasamah.

Hujjahmayoritas ulama adalah haditsyang diriwayatkan dari Rasulullah saw.

dari hadits Huwaishah dan Mahishah, yaitu haditsyang disepakati keshahihannya

oleh para ulama hadits. Hanya saja ada perbedaan di antara mereka terkait

' HR Bukharil<ttab "al-Manhqib,"bab "al-Qashmahfi al-lhhiliyyah," jilid V hal.s+. Nasai kitab
'bl-Qasdmahi'bab "Dzikr al-Qasdmah allati Kdnatfi al-ldhiliyyah," l+zo6l jilid VIII' hal. z'
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lafal-lafalnya. Sedangkan Hujjah kalangan kedua yang tidak membolehkan
penerapan qasamah adalah lantaran qasamah bertentangan dengan pokok-
pokok syariat yang telah disepakati keshahihannya. Di antaranya adalah bahwa
pada dasarnya dalam syariat seseorang tidak boleh bersumpah kecuali terhadap
apa yang sudah diketahuinya dengan pasti atau menyaksikannya dengan indera.

|ika dasarnya demikian, lantas bagaimana para wali korban bersumpah padahal
mereka tidak menyaksikan korban bahkan bisa jadi mereka berada di suatu
daerah, sementara tindak pembunuhan terjadi di daerah lainnya. Maka dari
itu, Bukhari meriwayatkan dari Abu Qilabah'bahwa pada suatu hari Umar bin
Abdul Aziz mengeluarkan ranjangnya untuk menemui orang-orang kemudian
memperkenankan mereka untuk berada di sekitarnya. Dia berkata, bagaimana
menurut kalian dengan ketentuan qasamah? untuk sejenak mereka terdiam,
lantas berkata, menurut kami, qasamah adalah ketentuan hukum yang benar
adanya dan para khalifah pun menerapkannya. Umar bin Abdul Azizbertanya
kepada Abu Qilabah; bagaimana menurutmu, wahai Abu eilabah? Dia (Umar
bin Abdul A ziz) menghadapku kepada mereka, lantas aku (Abu eilabah) berkata,
wahai Amirul Mukminin, di sekitarmu ada orang-orang Arab terkemuka dan
para komandan pasukan. Bagaimana menurutmu jika lima puluh orang bersaksi
atas seorang laki-laki bahwa dia telah berzina di Damaskus padahal mereka
tidak melihatnya, apakah kamu menjatuhkan hukuman rajam kepadanya?
Tidak, jawab umar. Aku berkata, bagaimana menurutmu jika ada lima puluh
orang bersaksi atas seorang bahwa dia telah mencuri di Himsh padahal mereka
tidak melihatnya, apakah kamu akan menjatuhkan hukuman potong tangan
terhadapnya? Tidak, jawab umar. Dalam sebuah riwayat; aku mengatakan,
lantas bagaimana jika mereka bersaksi bahwa orang itu membunuhnya di
suatu daerah begini padahal mereka ada di tempatmu (tidak berada di daerah
itu), lantas kamu menjatuhkan hukuman qishash terhadapnya berdasarkan
kesaksian mereka. Dia mengatakan, kemudian umar bin Abdul Aziz menulis
surat terkait qasamah bahwa jika mereka mengajukan dua orang saksi yang
adil bahwa fulan telah membunuhnya, maka laksanakan qishashterhadapnya,
dan dia tidak dapat dijatuhi hukuman mati berdasarkan kesaksian lima puluh
orang yang bersumpah. Mereka mengatakan, di antaranya adalah pada dasarnya
sumpah tidak memiliki pengaruh dalam penumpahan darah. Alasan lainnya,
pada dasarnya bukti harus ditunjukkan oleh orang yang mengklaim sedangkan
sumpah harus diucapkan oleh orang yang memungkiri..

' HR Brkh*i kitab "ad-Diydt," bab "al-easdmah," jllidlX, hal. r r.
' HR Bukharikitab "ar-Rahnfi al-Hadhar,"bab "Idzh lkhtalafa ar-Rhhin wa al-Murtahin wa
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Di antara Hujjah-Hujjah mereka adalah bahwa mereka tidak menemukan

dalam hadits-hadits itu bahwa Rasulullah saw. menetapkan ketentuan qasamah,

tetapi itu hanya merupakan hukum jahiliah. Rasulullah saw. menyikapi mereka

dengan santun untuk memperlihatkan kepada mereka bagaimana hukum

qasamah tidak diterapkan berdasarkan pokok-pokok ajaran Islam. Maka dari

itu beliau bertanya kepada mereka, "Apakah kalian bersumpah lima puluh

sumpah?" Maksud saya, kepada para wali korban, yaitu kaum Anshar. Mereka

berkata, bagaimana kami bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan?

Beliau bersab da, "Yang bersumpah untuk kalian kaum Yahudi." Mereka be rtanya,

bagaimana kami menerima sumpah dari kaum yang kalir?

Mereka mengatakan, seandainya Sunnah itu adalah mereka bersumpah

meskipun mereka tidak menyaksikan, niscaya Rasulullah saw. bersabda kepada

mereka, "Itulah Sunnah."' Dia mengatakan, jika atsar-atsar ini bukan ketentuan

tekstual dalam pengadilan dengan ketentuan qasamah dan masih mengandung

penakwilan yang lain, maka pengalihannya dengan takwil kepada landasan-landasan

dasar lebih utama. Adapun orang-orang yang menyatakan adanya ketentuan

hukum qasamah, khususnya Malik, berpendapat bahwa Sunnah qasamah adalah

Sunnah yang berdiri sendiri dan menjadi kekhususan landasan-landasan dasar,

seperti semua Sunnah yang diberi pengkhususan. Dia menyatakan bahwa alasan

pembenaran dalam hal ini adalah kehati-hatian terkait masalah darah. Sebab,

begitubanyakterjadipembunuhan sementarabuktiyang dapat ditunjukkan sangat

minim lantaran pembunuh hanya melakukan tindak pembunuhan di tempat-

tempat sepi, maka penetapan Sunnah ini merupakan penjagaan terhadap darah.

Tetapi alasan ini sudah terakomodir dalam masalah perampok jalanan dan pencuri.

Yaitu, pencuri sulit dicarikan saksinya, demikian pula dengan perampok jalanan.

Maka dari itu, Malik memperbolehkan kesaksian orang-orang yang menjadi

korban perampasan terhadap orang-orang yang merampas, namun ini tidak sesuai

dengan landasan-landasan dasar. Sebab, pihakyang menjadi korban perampasan

adalah pihak yang mengklaim atas keterampasan barang mereka.

Nahwahu fa al-Bayyinah'ald al-Mudda'iy wa al Yamin'alii al-Muddak'alaih," jllid III, hal.
r87, dan kitab "asy-Syahiidtit,"bab "Md liiaft al-Bayyinah'ald al-Mudda'iy," jilid III, hal. zr8.
Muslim kitab "al-Uqdhiyah,"bab "al-Yamin'al6 al-Muddaii'alaih," i, zl jilid III, hal. r336.
Abu Daud kltab "al-Uqdhiyah,"bab "fi al-Yamin'ald al-Muddah'alaih," lz6ryl jilid IV hal.
4. Ahmad dalam al-Musnad jilid I, hal. 253, 288, 3+3, jilid II, hal. 7o. Nasai kitab Adrib
al-Qudhhh,"bab "'Izhah al-Hhkim'alh al-Yamin," Is+zs] iilid VIII, hal. 248. Tirmidzi kitab
"al'Abkdm,"bab "MA IAhfi anna al-Bayyinah'ald al-Mudda'iy wa al-Yamin'ald al-Muddah
'alaihl'frt+o]jilid III, hal. 6r6. Tirmidzi mengatakan, hadits hasan shahih. Ibnu Majah kitab
"al-Abkdm," bab "al-Bayyinah'ald al-Mudda'iy wa al-Yamtn 'alii al-Muddaii'alaih," lztzt)
jilid II, hal. zz8. Baihaki kitab "al-BuyA',"bab "lkhtildf aI Mutabhyihin " jilid V hal. z3z, dan
kitab "ad-DaAwd wa al-Bayyin1L"bab "al-Bayyinah'alh al-Mudda'iy," jilid X, halr z5z.

r HR Muslim kitab "al-QasAmah," bab "al-Qasdmah," [r, :] iilid III, hal tz9r, t 293. .Lbu
Daud kitab "ad Diyat." bal: "al-Qatl bi al-Qasdmah," l+szo]litia tv, hal. rzs.
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ndTo'zir@4
Definisi Ta'zir

Ta'zir dapat bermakna pengagungan dan pertolongan. Seperti dalam firman
Allah swt.,

l\ tti.2.) j.zlz ,'//61 ?t -ti
I ... ryegt oj2)iij-/,-2--y9Vthfl

"Supayn knmu seknlinn beriman kepadn Allah dan rasul-Nya, menguatknn

(ngama)-Nt1n dan ntengagungkan-Nya." (Al-Fath [48]: 9)

Maksudnya; mengagungkan-Nya dan membela agama-Nya. Ta'zir juga

bermakna penghinaan. Dikatakan; 'azzarafulanfulanan. Artinya; dia rnenghina

fulan sebagai pelajaran dan tindakan supaya dia jera atas dosa yang diperbuatnya.

Ta'zir yang dimaksud dalam syariat adalah; pembinaan atas kesalahan yang

tidak ada ketentuan hududnya tidak pula kafarat. Maksudnya; ta'zir merupakan

hukuman pembinaan yang ditetapkan hakim' atas tindakkejahatan'atau kemak-

siatan yang tidak ditetapkan hukumannya oleh syariat, atau hukumannya
ditetapkan syariat tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan, seperti

berhubungan badan bukan pada kemaluan, mencuri barang yang tidak dikenai
hukuman potong tangan, tindak kejahatan yang tidak ada qishashnya, wanita
berhubungan badan dengan wanita, dan tuduhan dalam kasus di luar perzinaan.

Hal ini lantaran kemaksiatan terbagi dalam tiga bagian:

r. Kemaksiatan yang terdapat ketentuan hududnya namun tidak ada

kafaratnya. Yaitu hudud yang telah dibahas sebelum ini.

2. Kemaksiatan yang terdapat kafaratnya namun tidak ada ketentuan

hududnya. Seperti berhubungan badan pada siang bulan Ramadhan dan

berhubungan badan pada saat ihram.

3. Dan kemaksiatan yang tidak ada kafarat tidak pula hududnya. Seperti

kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dibahas sebelum ini yang dikenai
hukuman tdzir.

Hakim adalah orang yang menerapkan hukum-hukum Islam, menegakkan sanksi-sanksi
lrukgryry'a (hudud), dan memiliki komitmen yang kuat terhadap aiaran-aiarannya.
Tindak iejahatan inenurut terminologi perrindit'rg-undangan' ahdah (ejahat'an yang
hukumannya adalah hukuman mati atau pembebanan yang memberatkan atau penjara. -
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Penetapan Hukuman T a' zir

Yang menjadi landasan penetapan hukuman ta'zir adalah hadits yang

diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Baihaki dari Bahz bin Hakim
dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw menjatuhkan sanksi

tahanan terkait kasus tuduhan.' Menurut Hakim hadits ini shahih. Penahanan

ini hanya sebagai penahanan kehati-hatian hingga hakikatnya jelas. Bukhari,
Muslim, dan Abu Daud menyampaikan dari Hani'bin Naryar bahwasanya dia

mendengar RAsulullah saw. bersabda,

i,'-- .,, - " " 'i ". ".' -": 'o '' o -g* anr, :r-I-> j, ! -l )! -br*\{;o;,J tilli; )

"Jangartlalt totio, ,nrnr*r*uf"rrOr, O,rr, ,rp,rtut ,orrbrkrn kecusli dalnnt

sn*silrukum di rmtnrn sanksi-snnksihukum (|rudud) AIIah to'61i."2

Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Umar bin Khaththab ra. pernah
menjatuhkan hukuman ta'zir dan pembinaan dengan memotong rambut,
mengasingkan, dan cambuk. Sebagaimana dia juga pernah membakar warung
para tukang khamar serta kampung tempat penjualan khamar. Dia juga

membakar istana Sa'ad bin Abi Waqqash di Kufah lantaran keberadaan istana

ini membuatnya tertutup dari rakyat. Dia membuat cambuk untuk memukul
orang yang layak mendapatkan cambukan serta membuat bangunan penjara

dan mencambuk wanita yang meratapi jenazah hingga rambutnya terlihat.3 Tiga

imam fikih mengatakan, itu wajib.a Syaf i mengatakan, tidak wajib.

Hikmah Penetapan Ta'zir dan Perbedaan AntaraTa'zir
dengan Hudud

Islam telah menetapkan ta'zir untuk membina orang-orang yang melakukan

tindak kemaksiatan dan mereka yang melanggar aturan. Hikmah dalam tazir

' HRAbuDaudkitab "al Uqdhiyah,"bab"fial Habsfiad-DainwaGhairihi," [:6:o] jilidlVhal.
+6,47. Nasai kitab "Qsth'u as-Srirlq,"bab "Imrihan as-Shriqbi adh Dharb wa al-Hab5" l+826)
jilid VIII, hal. e7. Tirmidzi dengan lafal; beliau menahan seorang terkait kasus tuduhan,
kitab "ad-DiyAt," bab "Md Jdh fi al-Habs Ji at-Tuhmah," j+tt) jilid IV hal. 28. Tirmidzi
dan Nasai menambahkan dalam haditsnya, "Kemudian beliau melepaskannyal' Hakim
krtab "al-Afukhm," bab "flabs ar-Rajul fi a't-Tuhmah lfutiyhthan," jilid iV hal. ioz. Hakim
mengatakan, ini hadits shahih sanad namun Bukhari dan Muslim tidak menyampaikannya.
Dzahabi menyetujui bahwa hadits ini shahih sanad. Menurut Syaikh Albani hadits hasan
dalam lrwd' all-Gialtt jilid VIII, hal. 5 5.

' HR Bukhari kitab "al-Muhiiribin min AhI al-Kufr wa ar-Riddah," bab "Kam at-Ta'zir wa
al-Adab," jilid VIII, hal. z r 5. Muslim kttab "al-Hud\d," bab "Qadr Aswdth at-Ta'zir," l4ol
jilid III, hal. r332, r333. Abu Daud kitab "al-fludLd,"bab "fi at-Ta'zir," [++sr] iilid IV hal.
r66. Ibnu Majah kirab "al-Hudid,"6ab "at-Ta'zir," lz6or I jilid II, hal. S67.

' Lihat rujukannya dalam lghatsah al-Lahfan. karya Ibnu Qa1ryim al-lauziyyah.a Maksudnya hukuman ta'zir terkait kasus-kasus yang ditetapkan ta'zirnya adalah wajib.
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adalah juga hikmah yang terdapat dalam penetapan hudud sebagaimana yang
telah dipaparkan sebelum ini dalam bahasan-bahasannya tersendiri. Hanya
saja tazir berbeda dengan hudud dalam tiga segi:

r Hudud berlaku sama di antara manusia, sementara ta'zir berbeda-beda
sesuai dengan perbedaan mereka. fika seorang yang mulia melakukan keke-
liruan, maka kekeliruannya boleh dimaafkan. |ika dia dikenai hukuman
atas kekeliruannya, maka selayaknya hukuman yang dijatuhkan kepadanya
lebih ringan dari pada hukuman yang dijatuhkan kepada orang lain yang
melakukan seperti kekeliruannya, yaitu orang yang di bawahnya dalam
kemuliaan dan kedudukan. Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Baihaki
meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,^lJ o

-:y-r-lr )l f-#lr, i,l-t*Ar \5 )t \"/X\

" Maklumilalr kekelirusn oraflg-orang terpandang kecusli terksit lrutiud."1

Maksudnya, jika orang yang dikenal bukan sebagai orang jahat melakukan
kekeliruan, melakukan dosa kecil, atau diaseorangyangtaat dan inimerupakan
kesalahannya yang pertama, maka janganlah kalian menghukumnya. fika
harus dikenai hukuman, maka hendaknya hukumannya diperingan.

2. Bahwasanya hudud tidak boleh diberi syafaat (rekomendasi untuk meng-
gugurkan atau meringankan hukuman) setelah diajukan kepada hakim,
sementara ta'zir dibolehkan untuk diberi syafaat.

3. orang yang mati lantaran hukuman ta'zir mendapatkan ganti rugi. Umar
ra. pernah membuat seorang wanita ketakutan hingga perutnya mengalami
gangguan dan kemudian keguguran yang mengakibatkan janinnya mati.
Lalu umar ra. menanggung diyat janinnya.' Abu Hanifah dan Malik
mengatakan' tidak ada tanggungan kerugian tidak pula sanksi apa-apa,
karena tzizir dan hudud dalam hal ini sama.

HR Abu Daud kitab "al fludid," bab "fi al-Hadd yusyfa' tihi," l+tzs] iilid tV. hal. 54o.Mundziri menisbahkannya kepada Nasai dan mengatakih, dalam sahi,ad'nya terdapat Abdul
Malik.bin Zaid al-Adwy. haditsnya lemah. Ahmid dalam al-Musnad;itia vt,'hal. r8r.
Baihaki.dengan lafal. "Kecuali sanksi hukum yang tclah ditctapkan (h'udud)." klab 'hs-
Sariqah,," b,ab.."as Sariq Tihab lahu as Sariqah." jili? vilt. hal. io7.kirab ..al-Asyribah 

wa
al-fladd fiha." bry,b "al-tmam Ya'fi 'an Dzaii al-i-laiat zallatihim ia lam Takun' Haddan,"
dengan.lalal. "Zal.lati.him (bukan at:aratihim),"jilid vlll, ha1.334. Daraquthnidengan
lafal, "Kecuali sanksi hukum yang telah ditetapka'n Atlah." kitab'hi Hudud ia at-Diyat'ia
ghairuha." ljTol jilid III, hal. zo7. Menurut Ajbani hadits shahih dalam shahih p$iDaud
jilid III. hal.SzT,Silsilah al-Ahaditsash-Shal_tihah lo3sldan Shahihal-tani-lirS5l.
Ada yang mengatakan diyatnya harus ditanggung olehnegara. pendapailain meneatakan bahwa
diyatnya ditanggung oleh aqilah pihak berwenang. Atsar-ini disebur'kan dalam ITwd'al-Ghalil.
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Bentuk Hukuman Ta'zir

Ta'zir bisa dilakukan dengan perkataan, seperti kecaman, teguran, dan

nasihat, serta ta'zir bisa dilakukan dengan perbuatan sesuai dengan tuntutan

keadaan. Sebagaiman a tdzir dapat dilakukan dengan cambukan, penahanan,

pemborgolan, pengasingan, pengucilan, dan pernecahan. Abu Daud meriwayat-

kan bahwasanya seorang waria (laki-laki yang menyerupai wanita) dihadapkan

kepada Rasulullah saw.. Waria ini memberi kutek pada kedua tangan dan kaki-

nya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kan-ri boleh menjatuhi hukuman

mati? Rasulullah saw. bersabda,

J---ii _', i ;*e _rl

" Aku nrelarartg pembunulln, trrtiodrp ororr-ororir rong nrenwtniknrt sltaktt."l

Ta'zir tidak boleh berupa pernotongan jenggot, penghancuran rumah, pe-

rusakan kebun, tanaman, buah, dan pohon, sebagaimana ta'zir juga tidak boleh

dengan pemotongan hidung tidak pula berupa pemotongan telinga, bibir, atau

ujung jari, karena itu tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun.

Ta'zk Melebihi Sepuluh Cambukan

Telah dipaparkan sebelum ini dalam hadits Hani'bin Nalyar mengenai larangan

ta'zir melebihi sepuluh cambukan. Ketentuan ini didukung oleh Ahmad, Laits,

Ishak, dan sejumlah penganut mazhab Syalii. Mereka mengatakan, tidak boleh

ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat.

Malik, Syaf i, Zaid bin AIi, dan lainnya berpendapat bahwa tambahan melebihi

sepuluh cambukan dibolehkan dalam tdzir, tetapi tidak boleh mencapai tingkat

hudud terendah. Sejumlah kalangan mengatakan, ta'zir terkait tindakkemaksiatan

tidak boleh mencapai batas hudud terkait tindak kemaksiatan. Dengan demikian,

tizir yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan

langsungtidakmencapai sanksi hukum zina tidakpulatindakpencurianyangtidak

mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak termasuk

dalam tuduhan dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Ada yang berpendapat;

pihakberwenangperlu melakukan ijtihad dan menetapkan hukuman sesuai dengan

kemaslahatan, serta sesuai dengan tingkat kejahatan.

' HRAbuDaudkitab "al-Adab,"bab"fi al-llukmfi al-Mukhannatsin,"lagzBljilidV,hal. zz4.
Daraquthni kitab "al-'idain,"bab "ai-Tasydid fi'Tark ash-shalhh wa Itufr Man Tsrakahd wa
an-Nahy'an QatI Fa'ilihA," [9] jilid II, hal. t+, 55. Menurut Albani shahih dalam Shahifu
Abu D6ud jilid III, hal.93r, dan al'Misykdhjilid I, hal.448r.
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Ta'zir Berupa Hukuman Mati

Ta'zir berupa hukuman r-nati dibolehkan oleh sebagiar-r ularna, sementara

sebagian lainnya melarang. Dalam riwayat Ibnu Abiclin clisebutkan nukilan
dari al-Hafizh Ibnu Taimilyah, "Di antara pokok-pokok rnazhab Hanafi adalah

bahwa tindakan yang tidak dikenai hukuman mati menurut nereka, seperti

pembunuhan dengan benda yang biasanya tidak dapat cligunakan untuk
membunuh, dan perbuatan keji yang dilakukan seseorang jika berulang-

ulang- maka penguasa boleh rnenjatuhkan hukuman mati terhadap pelakunya.

Demikian dia boleh menambah sanksi hukum yang telah ditetapkan jika
rnemandang bahwa itu mengandung kemaslahatanl'

Ta'zir Berupa Penyitaan Harta

Ta'zir boleh berupa penyitaan harta. Ini adalah pendapat Abu Yr.rsuf yang
juga merupakan pendapat Malik. Penulis Mu'in al-Llukkdm mengatakirn, siapa

yang mengatakan bahwa hukuman materi telah dihapus, maka dia keliru
berdasarkan pendapat para ulama terkemuka, baik dari segi penukilan malrpun
argumentasi, dan tidak rnudah menyampaikan klairn adanya penghapusan

hukumnya. Orang-orang yang mengldaim adanya penghapusan tidak memiliki
dasar berupa Sunnah tidak pula ijma yang membenarkan klaim mereka, selain

bahwa mereka mengatakan, pendapat para penganut mazhab kami adalah tidak
boleh! Ibnu Qal,yim mengatakan, Rasulullah saw. pernah menjatuhkan hukuman
ta zir berupa peniadaan bagian yang layak diterima lantaran tindak perampasan,

dan beliau nremberitahukan tentang ta'zir bagi orang yang menolak rnembayar

zakat berr.rpa penyitaan sebagian hartanya. Dalam riwayat yang disampaikan

oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nasai, Rasulullah saw. bersabda,

V;;v; :u b'f ,iu .WJ Laijrl up q-" -rl .b-,*i alr ir.,=,;* L^U,;iJ.
' 

i'rrrro ,rrr .r,rlnuikart znhst ,rrirl, ,,rrndapatkart palrnln mnkn bagirrya

palmlntya. Dan sinpa qang menolnlotyn, nnka krnnilalt V0t1g nrcngantbilnya dan

sehoginn lnrtanqa, scbngni lnk tli qntlro lmk-hnk Tuluut kitn."L

' HR Abu Daud kitab "ctz-Zakdh,"bab "fi Zakah as-Sdimah," lr575l lilid II, hal. 233. Nasai
kitab 'irz Zak,th." b.tb "IJqibah Mani' iz-Zakah." I z+++l jilid V. hal. i s, r o. dan balt Suqith
az-Zakiih 'an al lbil idzd Khnat Rislan li Ahlihli wa li Hamtlatihim," lz++gl i1ltd V hal. 25.
Darimi kitab "az-Zaklih," bab "I"aisa fi Awhmil al-tbil Shadaqah." 1fi841lilid f, hal. 333.
Ahmad dalam al-Musnad jllid V hal. z, 4. Menurut Syaikh Albani hadils hasan dalam
Shahih Abu Daud jilid II. I.ral. 296.
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Ta'zir adalah Hak Hakim

Tdziradalahwewenanghakim,karenadiamemilikiotoritasecaraurnumterhadap

kaum Muslimin. Dalam Subul as-Salhm; tidak ada yang berwenang menjatuhkan

hukuman ta'zir selain penguasa (hakim), kecuali lantaran tiga (golongan):

I . Pertama adalah bapak Dia boleh menetapkan ta'zir terhadap anaknya yang masih

kecil untuktujuan pendidikan dan pencegahan agardiajera dari perilakuyang

buruk. Tampaknya ibu juga memiliki kewenangan ini saat mengasuh anaknya

yang masih kecil seperti menl.uruh anaknya yang masih untuk menunaikan

shalat dan memukulnya jika dia menentang. Bapak tidak boleh menjatuhkan

hukuman tdzir kepada anaknya yang sudah balig meskipun anaknya bodoh.

z. Kedua adalah tuan. Tuan boleh menjatuhkan hukuman tdzir kepada budaknya

terkait hak dirinya dan hak Allah swt. berdasarkan pendapat yang paling shahih.

3. Ketiga adalah suami. Dia boleh menjatuhkan hukuman ta'zir kepada

istrinya dalam kasus pembangkangan istri. Sebagaimana Al-Qur'an telah

menjelaskan hal ini. Apakah suami boleh memukul istrinya lantaran

meninggalkan shalat dan semacamnya?

Tampaknya dia boleh melakukan itu jika istrinya tidak mematuhinya hanya dengan

teguran, karena itu merupakan pemungkiran terhadap kemungkaran, dan suami

termasuk pihak yang dibebani untuk memungkiri dengan tangan, lisan, atau dengan

hati. Dan yang dimaksud di sini adalah dua yang pertama (tangan dan lisan).

Demikian pula pengajar boleh melakukan tindakan pembinaan terhadap

anak-anak didik.

Ganti Rugi dalam Hukuman Ta'zir

Tidak ada ganti rugi yang dibebankan kepada bapak jika melakukan

tindakan pembinaan terhadap anaknya, tidak pula suami jika melakukan

tindakan pembinaan terhadap istrinya, dan tidak pula hakim jika melakukan

tindakan pembinaan terhadap pihak yang dijatuhi hukuman ta'zir, dengan syarat

tidak ada seorang pun dari mereka ini yang bertindak secara berlebihan dan

melampaui tujuan yang dimaksud. Jika di antara mereka ada yang melakukan

tindakan pembinaan yang berlebihan, maka dia adalah orang yang bertindak

sewenang-wenang dan harus menanggung kerugian jika ada yang dirugikan

lantaran kesewenang-wenangannya.
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PERDAIT&*TAN MAI&ft& HSLAE&

Perdamaian adalah salah satu prinsip di antara. prinsip-prinsip

yang akar-akarnya ditanamkan secara kuat oleh lslam dalam jiwa kaum

Muslimin hingga menjadi bagian dari eksistensi mereka dan menjadi

salah satu ikatan keyakinan mereka. Sejak kemunculan fajarnya dan

pancaran cahayanya, Islam telah menggaungkan gema perdamaian di

seluruh penjuru dunia. Islam menyerttkan perdamaian dan membuat

perencanaan yang jitu yang mengantarkan kemanusiaan pada perdamaian.

Islam sangat memerhatikan dan memberikan apresiasi kepada kehidupan

serta menganjurkan rnanusia agar memberikan apresiasi kepada

kehidupan. Maka dari itu, Islam membebaskan rnereka dari ketakutan

dan merancang sistem yang ideal agar kemanusiaan dapat menjalani

kehidupan untuk menggapai berbagai tujuannya berupa kemuliaan dan

kemajuan. Yaitu kehidupan yang dinaungi dengan naungan keamanan

yang menyejukkan.

Lafal "Islam' -yang juga merupakan nama agama ini- diarnbil dari kata

as-salhm (perdamaian), karena perdamaian dan Islam memiliki kesesuaian

dalam memenuhi ketenteraman, keamanan, dan ketenangan. Di antara

nama-nama Tuhan agama ini, Allah swt., adalah as-Salhm, karena Dia

memberi keamanan kepada manusia melalui prinsip-prinsip syariat yang

ditetapkan-Nya serta melalui berbagai metode dan perencanaan. Pengemban

risalah ini adalah pembawa panji perdamaian, karena beliau membawa

petunjuk, cahaya, kebaikan, dan kebenaran kepada umat manusia. Beliau

menyatakan tentang diri beliau sendiri dengan bersabda,

4'ot4,o, 'i ,t
i1-t4r +.>; U1 L*j:

- 491. -



" Sesttngguhnya aku qdllah rslunnt dnn pembawa petwt juk."1

Al-Qur'an memaparkan tentang risalah beliau. Allah berfirman,

@a,;uu ":'rY-6ts5r;
"Dart tisLlalalt Kstni rrrcrrgutus kmnu tnelsirrknt untuk furcnjadi) rnltrnnt bagi

setnestl slsrn." (Al-Anbiy6' [21]: 107)

Penghormatan kaum Muslimin (salam) yang menyatukan hati mereka,

memperkuat hubungan persaudaraan, dan mengikat manusia dengan saudaranya

sesame manusia, adalah perdamaian.

Manusia yang paling utama di sisi Allah dan paling dekat dengan-Nya adalah

yang memulai salam dan menyerukan perdamaian dunia. Menyebarkan salam

(yang juga berarti perdamaian) adalah bagian dari iman. Allah telah menetapkan

penghormatan kaum Muslimin dengan lafal ini, untuk menanamkan perasaan

bahwa agama mereka adalah agama perdamaian dan keamanan, sedang

mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan dan mencintai
perdamaian.

Dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda,

"Sesunggulmtln Allah rrrcrretnpkan salam sebagai penglnnnatan bagi wnat
kani Llln kearnawfl bagi orang-ortmg yang hernda dalam tanggungsil ksni.")

Seseorang tidak selayaknya berbicara dengan orang lain sebelum

memulainya dengan ucapan salam. Rasul Islam saw. bersabda,
.-., .' '

tr6' _[, iy:r
" Salam sebelurrr kulnm." j

Sebabnya, salam adalah keamanan dan tidak ada pembicaraan kecuali

setelah ada keamanan.

t

Lti l^j U\.r. tjt! d; ,)tiJr _L* ,lt rt

HR Baihaki dalamsyuhb al-imrin jilid II, hal. 164. Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqrit jilid III, hal. r9z.
Menurut Syaikh Albani hadits shahih dalam Ghdyah al-Marhm [r) dan ash-Sha]1thah [+gol.
HR Thabrani dalam al-Kabir lzstSl jilid VIII, hal. rz9. Dalam Maima'az-Zawhid;
diriwayatkan oleh fhabrani dirri syaikhnya, Bakar bin Sahl ad-Dimyathy, menurut Nasai
dia lemah. Yang lainnya mengatakan, dia mendekatkan hadits. Dalam Majma' az Zawhid
juga; diriwayatkan oleh Thabrnr"ri dalant sl-Ausath d,an dalam sanadnya terdapat orang yang
tidak saya kenal. Am ru bin Hisyam al Biruny dipercaya, namun ada kelemahan padanya.
Majma' az-Zawiiid jilid VIII, hal. 29, 33. Hadits ini lemah.
HR Tirmidzi k';ltab "al-ktidzAn," bab "Md Jdh f as-Saldm qabla al-Kalhml' lz6sgl jilid V hal. sq.
Menurut Albani hadits hasan dalam Shaltih at-Tirmidziy jilid II, hal. 346, dan ash-Shafoifoah

[8r6].
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Saat bermunajat kepada Tuhannya, muslim dianjurkan agar menyampaikan

salam kepada Rasulullah saw. dan kepada dirinya sendiri serta kepada hamba-

hamba Allah swt. yang saleh. fika dia telah selesai dari munajat-munajatnya

kepada Allah dan menghadapi kehidupan dunia, maka dia menghadapinya

dari sisi salam, rahmat, dan keberkahan. Di medan perang dan pertempuran,
jika tentara melontarkan kata salam perdamaian melalui lisannya, maka perang

terhadapnya harus dihentikan.

Allah swt. berfirrnan,

z1\., r./1r . . . u,;: J'{*i@y";i A}};:it
"Dnn jatrganlah knntL nengntakan kcpnda orang yang mengucapkan "snlatn"

kepadatrttt, "Kornu bukan se orang rnukrrtitt." (An-NisA' [a]:9al

Penghormatan Allah bagi orang-orang yang beriman adalah penghormatan

salam, "Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada

hari mereka menemui-I'Jya ialah "Salam." (Al-Ahznb }l)t ++)

Penghormatan para malaikat kepada manusia di akhirat adalah salam,

@ K4tfl:"(t?6ti@lfi7';4:$
" Mslaikat-ntslsikst mnsuk ke tempat-terrrytat nre rekn dari sanun pintu (snrnbil

n rcngucapkan) " S al an' nlctikum." (Ar-Ra'd l13l: n- 2a)

Kediaman orang-orang saleh adalah negeri aman dan salam,

@ .aai,(isL,\?i,K(,
"Allnlt tnenyeru (rrwrtusin) ke Dnrussnlnut (surga)." (YOnus [10]:25)

Dan,

@ ."A+,gi)rp#
"Bagi rnereka (disediaknn) Darussrilnm (surgn) di sisi Tulnnnya."

(Al-An'Am [6]:127)

Penghuni surga tidak mendengarkan perkataan tidak pula berbicara dengan

bahasa selain bahasa salam,

@ 6L ffi >qy yffi e;yS; C|e'o;;a.-t
" Mereka tidak mendertgar di dalarnnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula

perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetopi mereka mendengar ucapan salarn."

(Al-WAqi'ah [56] : 25-261
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Banyaknya pengulangan lafal ini -salam- dengan pengungkapan semacam

ini disertai suasana religius yang melingkupi jiwa, pada gilirannya akan

membangkitkan kepekaan seluruh indera dan mengarahkan pikiran serta

pandangan kepada prinsip yang luhur dan agung ini.

Pandangan lslam Ke Arah Tatanan yang ldeal

Bahkan Islam mengharuskan keadilan dan melarang kezaliman serta

menetapkan di antara ajaran-ajarannya yang luhur dan nilai-nilainya yang tinggi

berupa; kepedulian, kasih sayang, tolong menolong, pengutamaan orang lain,

pengorbanan, dan memungkiri sikap egois, inilah yang rnembuat kehidr.rpan

menjadi santun dan hati menjadi peduli, serta mernpersaudarakan antara seorang

manusia dengan saudaranya sesama manusia. Setelah itu semuanya, Islam pun

menghormati akal manusia, menghargai pikiran manusia, dan rnenjadikan akal

serta pikiran sebagai sarana di antara sarana-sarana saling memahami dan

menyadari. Islam tidak mengharuskan seorang pun untuk menganut keyakinan

tertentu tidak pula memaksa manusia untuk mengikuti teori khusus tentang

dunia, alam, atau manusia, hingga sekalipun terkait masalah-masalah agarr-ra

pun Islam menetapkan bahwa tidak ada paksaan dalam nemeluk agamir dan

bahwa sarananya adalah penggunaan akal dan pikiran, serta pencermatan

terhadap berbagai benda yang diciptakan oleh Allah. Allah swt. berlirman,

@ At o:.:ti'i#.i q.4i c;6;l
"Tidnk nda paksnnn untuk (nrcnganut) ognmn (Islnrrt); sesurtggulutyn telnlt

jelas (ontaro rnana) jnlnn tlartg humr datt (nnrm) jalan tlarrg scsat." (Al-Baqarah

[2]:256)

Allah swt. berfirman,

\;,K ,3: ;;vi;F Crrt"e;-A.L e;ti c;"GE:iit1 i;
<,j6;54i k4t ;fi o'yS y6i i,y.+ <%@, at i
)ie3bG*Si6:\15v;'iitriaiqsG"9p,,y@;&;"v

'('i'oili'l
"Dan jikalau Tultsrtntu nrcnglrcndaki, tentulslr berhnsn scmua oratrg yaLrg

di muka bumi selurtilmyn. Mnka apakah kamu (hendak) mernaksn rrmttttsin sttlnvn

mereks menjadi orong-orong yang heritrnn semuanya? Dan tidnk ndn scornrtg lturt
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nkLtrt he.rhrtnrr ke cunli de rtgnrt izirt Allalr; dsn Allslt merirnpnkart kenrurksan kepnda

orang-orntte yartg tidnk tttanry)argunaknu aknlnyn. KntsltLtnlal, "Perluttikanlalt

qlta ylng, ndn di lnrtgit dm di bwni, tidakloh herrnanfnat tutda kekunsann Allfilt
dnn rsnl-rasul ryang rnentbe ri Tteringtrtan hagi orang-orong ylng tidLtk beriuwn."

(Yfrnus [10]:99-101)

Rasulullal-r saw. tidak memiliki tugas selain bahlva beliau sebagiri penyampai

dari Allah rlan penyem kepada-Nya. Allah swt. berfirman,

(v.p 
" *iy,tui iy-t Q(" -' I g-'' t t ( +itr': 4-- :, J:ti utqiri:rl-

r/\1 '. / tg'' Uj-;
"Hni Nnbi, scsurtggulunlo Knmi urengutusrrru urttuk jntli snksi dnn parnbniun

knl,or garrrbit'o sert0 Tterrtheri lteringotnn Llon untuk jndi pcnrlertt kcpttdn tlgafits All0lt

rlerrgt'ttt izirr-l"lt1n Llarr untuk jndi cnlwtln Vang nrcnerarrgl. " (Al-Ahzdb [33]: 45-46)

Hubungan Kemanusiaan

Islam tidak berhenti pada batas penetapan prinsip ini saja, tapi juga

rrtetrjadikan hubungan antara individu-individu di berbagai komunitas manusia

serta di berbagai negirra sebagiri hubungan perdamaian dan kearnanan. Di
dalamnya terdapat kesamaan terkait hubungan kaum Muslimin antara sebagian

nrereka dengan sebagian vang lain, dan hubungan kaurn Muslimin dengan

kaum yang lirin. Berikut ini penjelasannya:

Hubungan antar Kaum Muslimin

Islam datang untuk menghimpun satu hati dengan hati yang lain dan

menggtrbungkan satu barisan dengan barisan yang lain dengan tujuan untuk
membentuk satu komunitas yang bersatu dan mewaspadai berbagai f-aktor

perpecahan dan kelemahan, serta sebab-sebab kegagalan dan kekalahan,

agar komunitas yang bersatu ini memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan-tujuan yang luhur, cita-cita yang r-nulia, dan obsesi-obsesi yang terpuji
yang diemban oleh risalahnya yang agung; beribadah kepada Allah swt.,

meninggikan kalirnat-Nya, menegakkan kebenaran, rnelakukan amal kebajikan,

dan berjuang untuk rnemantapkan prinsip-prinsip yang membuat manusia

hidup di bau'ah n2lungannya penuh rasa anran. Untuk mewujudkan ini, Islam

membentuk ikatan-ikatan hubungan di antara individu-individu masyarakat

untuk rnembentuk tatanan masyarakat ini dan menopangnya. Ikatan-ikatan
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ini memiliki keistimewaan bahwasanya ia merupakan ikatan-ikatan peradaban

yang respekterhadap perkernbangan dan kelestarian, bukan seperti yang lainnya

berupa ikatan-ikatan materialis vang berakhir seiring dengan berakhirnya

faktor-faktor pendukungnya serta sirna seiring dengan sirnanya kebutuhan

terhadapnya. Ia adalah ikatan-ikatan yang lebih kuat dari pada ikatan-ikatan

darah, warna kulit, bahasa, negara, kepentingan ntateri, dan ikatan apapun

lainnya yang rnenghimpun di antara umat manusia.

Pada gilirannya, ikirtan-ikatan ini menjadikan di antara kaum Muslimin
terdapat keterkaitan yang kuat clan nrenciptakan tatanan komunitas vang sangat

sulit dipecah belah sertir jauh dari berbagai ketergelinciran. Ikatan pertama

di antara ikatan-ikatan peradaban itu ardalah ikatan iman. Ikatan ini adalah

poros yang nrenjadi titik temu seluruh komnnitas yang beriman. Sebab, iman

mewujudkan pada orang-orang yang berimarl suatu persaudaraan yang lebih

kuat dari pada persaudaraan nasab,

' .'z;;;a;-ficv-
" Orang-ornng lterirtrLrrt itu scsuttggultrtyn ltcrsouLlnru." (Al-Hujurit [a9]: 10)

"Dnn ornng-orang Vottg ltcrirrtrtrr, lnki-lski tlan ltercntpuarr, sehagittn rtterckn

(nddolr) nrctr jndi pe rrtlon,q ltngi sebngitul tttn[1 lnirr." (At-Taubah [9]:711

Dan sabda ILasulullah sau,., "Mu-slim odalsh saudara muslim (yongloin).'u

Tabiat iman itu menghimpun bukan memisahkan, menyatukan dan tidak
menceraiberarikan,

.:f,:

;,5, I j Ju r j+ ,- !: .r.JL ;i j,dr
"Ornng berimnn itu kesntunrr ytmg ltersatu. Tidnk oda kehoikan pndn ornng

ynrrg tidLtk ltcrsatu tidnk pultr dqtnt Llipterstrtuknrr."l

Orang beriman adalah kekuatirn bagi saudaranya,

' HR Bukharikitab "al-Mazhiilim,"bab "lh Yazhlim a/-Muslim al'Muslima wrz lh Yuslimuhu,"
jilid III, hal. r68, dan kitab "al-lkrhh,"bab "\hmin ar-Rajul li Shdhibihi.;' jilid IX, hal. 28.
Muslim kitab "al-Birr wa ash-shilah wtt al AdAb,"bab "'tairim azh-Zhulm." l5Sl iilid IV hal.
r996, dan bab "Tahrim Zhul al-Muslim wa Khadzlihi wa Illtiqirihi wa Damihi wa lrdhihi
wa L4dlihi," [32] jilid I\', hal. 1986. Tirmidzi kitab 'hl Hud^il'bab "'!/ri Id4 Ji as Satr 'ald

al-Muslim," Iraz6] jilid IV hal. :+, dan kitab "al-Birr wa ash-shilah wa al-AdAb,"bab "Md
)ahJi Synfaqali a/-Muslim hli n/-Musliml'ltsztljilid IV hal. 325. Ibnu Majah kitab 'hl-
Kafarat,"btb "Man Warir'an lhminihi," [zr r9] jilid I, hal. 0S5. Ahmad dahm al-Musnad
iilid IV hal. 00, 0q.
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6X ;*X G ;Ufr<./i^ll iJIi-
"Orang herintart bagi ornng heril'nan lrirrriV|'r"lrrrti sntu bnrtgurtan vlng

sebaginnnya rrtenguotkan sebaginn yang l nin." I

Seorang mukmin peka dengan kepekaan saudaranya sesama mukmin, dan

dia merasakan sebagaimana yang dirasakannya. Maka, dia gembira lantaran
kegembiraannya, dia sedih lantaran kesedihannya, dan dia memandang bahwa
dia adalah bagian darinya,

"Pe rurttparra(in orlng-ornng vailg herinmn dnlom kapcdulian, kasilt sll/nttg,
dan empati rrrerekn seperti satu tubulr. Jika satu anggotn bntlonnya nrcngntlukar

rnsn sskit, nnks selurtilt tubuh pun merasakonnyn dengnn tletnsm dnn begntlnng

(tidnk bisa titlur)."')

Islam mengokohkan ikatan ini dan memperkuat hubungan ini dengan
menyerukan ketergabungan dalam jamaah dan berada dalam koridor institusi
jamaah, serta melarang segala sesuatu yang dapat melernahkan kekuatannya atau
melumpuhkan kekokohannya. Jamaah senantiasa berada dalam pemeliharaan
Allah dan di bawah tangan-Nya,

ult €L i .yj aes+\g I *
"Tangan Allnlt bcrsanttt jantonlt, tlan sinpn yang ntetnhelot tnsks tlin nrcmbelot

di nercrkn."3

Jamaah merupakan pemberi nafas alami bagi manusia. Dengan demikian,
jamaah adalah,

Dalam sebuah riwayal dengrrn la[al, "al Mu'min ya'la[u.." HR Imam Ahmad dalanr a/-
Musnad dari Sahl bin Saad dan menurut Albani hadits ihahih dal,rm Shuhilt al lami'1666tl
danasft shahihah [4u6]. Laf'al, "sl-Mu'minya'lafwayr'lr.r/..".lisampaikanrleh Daraqurhni
dalam bukunya as-suna,n, Dhiya' al-Maqdisy cirlani bukunya aI uukhtiir, Baihaki ialam
Syuhb al-Imdn, dan Thabrani dalan al-Kabii. Menurut Albani hadits hasan dalam Sftaftift
al-Jdmi'[oeou ] dan ash-Shahifuah [az6].
HR Bukhari kilab "al-Mazhhliml'bab "Nsshr al,Mazhlim," jiid III, hal. r69, dan kitab 'al-Adabl'
bab "Tahwun al-Mu'minin Badhuhum Badhanl'iilid VIII; hal. r4. Tirmidzi kitab "al-Birr wa
qsh Shilaltl'bab"Ma hhfi Syafaqah a/ Muslim lrlri a1-Muslim," lrez8l jilid tV, hal.3:5. Lihat
MukhtasharShalrifi Muslim. Nasai kitab'hz Zakah,"btb"Ajral-Khazin icizaTashuddaqabi ldzni
yyulahui'Jz5-eoJ liidV h:rl. 7e. Ahmad dalam al-'Musnoljttia rV r.rul. ii+, +is,i"g.
HR Imam Ahmad dalam a/ Mu_snad jilid IV, hal. 7o. ilukhari jilid X, hal. 367. Muslim
f5861. Lihat ash-Shahihah lrostl.
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iJ .r ,

*l'-rp "!r"J' 
c r;-o> ; i,-c-L-)-r

"'lnmaah odalahrcilunnt, dnn perpecalnn qd(ilnlt sznb."I

Nfeskipun kecil, jamaah dalam keadaan apapun adalah lebih baik dari pada

kesendirian. Semakin banyak jun-rlahnya maka akan semakin lebih utama dan

lebih mulia,
t, ' - " a

:-(]l.i ,+i)\:J\ l-"
\"e

.- t--.i.,

-'- a*1\ t;

"Dtra lebilt bnik dnri pndn sntu, tign lebih hnik dsri padn dua, dnn entpnt lebilr

bnik dari pada tigo. Kalian hnrtts rl.engLtrt jnntnah, Sesunggulmyn Allalt tidak sksn

m e n gi ti m p u rt u m atku m e i tri r r,lc tt n 
7t 

a d n p e ht n i uk. " 2

Seluruh ibadah isiam pun tidak diiaksanakan kecuali dengan berjarnaah.

Shaiat dianjurkan pelaksanaannya dengan berjamaah dan keutamaannya

melebihi shalat sendiria;r dengan dua puluh tujuh tingkat Zakar adalah

interaksi antara kaum yang kaya dengan kaum yang miskin. Puasa adalah

kesertaan berjamaah dan persamaan dalam lapar pada kurun waktu tertentu.

Ibadah haji ad,alah pertemuan LrmLrm bagi kaum Muslimin seluruhnya pada

setiap tahun. Mereka berkumpul dari berbagai penjtiru bumi dengan tujuan

yang paling suci.

J" i: -.3ri, i-r,-o " ,iFi ,ii;l," .iJr Jj"? -f r; € iF 5;r*r t ,
J'

j-,.,' r- J n 5 f i: *), &',':.;5;, ia1'/a

"Tidttklsh sr,.atu knutit berkumpul di rumnh di antara rumah-rumah Allslr

sautbil ruerlbncc Al-Qtir'an tlan rnengkajinya di antara mereka melsinkan ketengan

turun kepnLln rnerekn dan rtrlunat pun rnelingkupi nereka sertn Alluh menyebut

rncreko di nntnrti parn rnLtlttiknt yurg adn di sisi-Nya."a

' HR Ti;rid;; kitab "al-Fitan," bab "Md Jka fi LuzAm al-Jamdhh," [2r67]. Menurut Albani
hadits shahih dalam Shahih al-Jhmi' 18o6S).

' tIR Ahmaci da\am al-Musnad iil\d trV hal. zz8, 375. Menurut Albani hadits hasan dalam
Shahihal-ldm|[:ros], ash-Sh;bthahj6il,shahthat-Targhtb Iq66],dan as-sunnahkarya
Ibnu Abi Ashim [931.

: Hadits maudhu'disampaikan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawhid al-Musnad
jilid V hal. r45. Dan lihat adh'Dha'ifah lvgtl.

a F{R Bukhari kitab "al-Adzhn," bab "Fadhl shaldh al-lamdhh," jllid I, hal. r65, bab "Fadhl
Shalah al-Fair fi lamahh." iilid I. hal. r 66. Muslim htab "al-Masaiid wa Mawddhi' ash-Shalah."
bab "Fadht'Sioiatt ot lokn'ah," lzqgl iilid I, hal. +lo. Tirmidii kitab "Abwab ash-Shalah"'
bab "Md Jah fi Fadhl al-Jamahh." Izr s] jllid I, hal. 4zo. Nasai kitab "ash-Shalah,"bab "Fadhl

Shalah at-lamAhh," l+9sl jilid L hal. z4r. dan kirab "al-lmAmah." 6ab "Fadhl al-lamabh."
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Rasulullah saw. sangat gemar menyampaikan seruan kepada kaum

Muslimin agar berhimpun hingga dalam pembawaan yang lebih bersifat

formalitas sekalipun. Pada suatu hari, beliau melihat mereka duduk terpencar-

pencar. Beliau menganj urkan mereka, " B erhimp unlalr." Mereka pun berhimpun

yang seandainya pakaian beliau dihamparkan kepada mereka, niscaya cukup

menjangkau mereka (lantaran begitu rapat). fika jamaah adalah kekr"ratan yang

melindungi agama Allah dan menjaga dunia kaum Muslimin, rnaka perpecahan

adalah yang menghancurkan agama dan dunia sekaligus. Islam sangat r.nelarang

keras terjadinya perpecahan. Sebab, perpecahan adalah jalan yang terbuka

lebar bagi kekalahan, dan Islam tidak dapat diserang dari satu sisi sebagaimana

yang dapat diserang dari sisi perpecahan yang menyebabkan kekuatan kaum

Muslimin hilang, dan digantikan dengan malapetaka, kegagalan, kehinaan, dan

semua perkara yang meresahkan mereka.

3r i ? q t;"uqi fiq(. ;:, :r\re6 \;';fr t i( 6 Kt;
'@'j=*

"Dan janganlah kanru rrrcnqerupai orang-()rqng yang berceroi-bcroi tlnt

berselisilt sesudnlr datang keterangnn tlnng jelas kepadn urerekl. Mereks itulsh

orang-orang yung nendapnt sikso yang berat." (Ali 'Imran [3]: 105)

o "fur:;i\wt\;fii;,N ;,;^\\ot:;
"Dan janganlalt kornu ltcrbantnVbantalmn, tlttrtg trrcrryebnbknn knnru murjndi

gentar dan hilang kekuatonmu." (Al-AnfAl [8]: a6)

@\ \:,ss;r:; ;,f [?,\ "L ;;v
"Danberegarrgloltknnu setrurtrnyakepada tali (ognrnn) AIlilt, tlnn jnnganlnlr

kamu bercerai berui." (Ali 'Imran [3]: 103)

@ e\j,U) e1ji,Aiit O '4+_ ,:3i <,GK{;
"Dan janganlah kqmu teftnosuk orang-orlng yang tnettpcrsekttuknn AIlalL

yaitu ornng-orang yang memecobbelah agama mereka dnn rnereks mcnjadi

beberapa golongan." (Ar-Rffm [30]: 31-32)

@ 7;s eed Q\j(s ;h:\ii; t.i:ilt-
[8:z] jilid II, hal. ro3. Ibnu Majah kitab "al-Masdjid wa al-Jamdht,"bab "Fadhl ash-Shalhhfi
lamhhh," Iz8s] jilid \,hal. z5e.'Al-Muwaththa'kiiab "shaldh al-lsmdhh,"bab "Fadhl Shnlih
al-lamdlah'ald Shalhh al-Fadzdz," f rl jilid I, hal. rzs. Ahmad dalam al-Musnarl iilid I, hal.
376,iilid II, hal. roz, 328.
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"Sesungguhnyn orang-orang vong mernecslt helalr agamn-Nt1n dan merekn

menjndi bergolongan, tidnk ndn sedikitpun tnnggung jnwabntu kepotlo rnereka."

(Al-An'dm [6]:159)

i , . t -J.,r"Kl<; r"Ji-tr *(I; .trf j" ;F .r",;l,J y

"lunganlah knlintt hersetiritr, (rrUr)l ,rrunggrtrrro urrrf-ornrtg sebelunt

kllim berselisilt lnntqs okibntnrlo mereka binsss (mengalnni kelnncuran)."1

famaah tidak akan dapat mencapai kesolidannya yang optimal kecuali jika
setiap individu mau berupaya untuk mewujudkannya dengan kesadaran dari
dirinya dan melakukan tindakan nyata, dan dia mampu memberikan kontribusi
bagi jamaah dalam setiap perkara di antara perkara-perkara yang dipandang

penting bagi jamaah, baik kontribusi ini berupa kontribusi materil maupun
moril, dan baik itu kontribusi berupa harta, ilmu, sumbangan pemikiran,
maupun saran pendapat.

"rqJ ;aiji ;,' -Jl il+i ,1' j+,,u'
"Mnnusia qdoloh tonggungon Allalr. Ynng paling dicintsi Allah di sntsrn

nrcreks ndslsh yang poling bermanfaat bagi tnnggtutgan-Nyn."

- ^ I t t, :

-.Lu ii;-i -"r.l, 
j".

"Sebnik-baik manusis adalnlt yang paling bennanfaat di ontoro mereka hagi

nmnusia."2

,ruilJr irrl :..'.,- n' j1

"sesunggulmva Allolt,irrnyrkoi tind"aksn nrenolong orang yang bercluko." 3

HR Muslim kitab "adz Dzikr wa ad-Duh'wa at-Taubah wa al-Istighfdr,"bab "Fadhl al-Ijtimit'
'alk Tildwah al Qurhn wa'alh adz-Dzil<r" [:8] jilid IV hal. 2o74. Abu Daud f r3o8l. Ibnu
Majah dalam mukadimah bab "Fadhl al-'Ulamh' wa al-flatsts'alk Thalab al-'llm," [zz5]
jilid I, hal. 82. Ahmad d,alam al-Musnad jilid III, hal. 33,92,94.
HR Bukhari kitab "al-Khushimdt,"bab "Mh Yudzkarfi al-kykhdshwa al-Khushfimah baina
a/-Muslim wa al-Yahidiy," jilid III, hal. r58, dan kitab "al,AnbiyA',"bab "Haddatsanh Abu
Yaman Akhbaranh Syuaib.." jilid IV hal. zr3. Ahmad dalam al-Musnad jrlid I,hal. 4rz.
Shahibal-lkmi' ash-Shaghir dan tambahannya dalam 'hl-Fathal-Kabir karya Albani [328a]
jilid III, hal. rz4. Dia mengatakan, hadits hasan, diriwayatkan oleh Daraquthni, Thabrani,
Baihaki dalam asy-Syuhb, dan Ibnu Asakir d,alam Tkrikh Dimasyqjilid II, hal. 4zo, dan
Itfuhf as-Shdah al-Muttaqin karya Zubaidi jilid VI, hal. r73, ini adalah penggalan dari
satu hadits. Dia mengatakan, diriwayatkan secara lengkap oleh Daraquthni dalam a/-
Afrdd dan oleh Dhiya' dalam al-Mukhthrah, Baihaki dalam asy-Syuhb, dan Qadhai dalam
asy-Syihhb jilid I, hal. ror. Dalam Kasyf al-Khafh' wa Muzil al-Ilbds karya Ajaluni jilid
I,hal. 472, dia mengatakan, saya tidak melihat ada yang menyatakan bahwa itu hadits
atau bukan, hendakriya dilihat iujukannya, tetapi ma(naiya strinin. Dalam hadits-hadits
terdapat makna yang memperkuat hadits ini, "Makhluk adalah tanggungan Allah dan yang

500 - Fikth Sunnah IV



,i>';1;;'
"Berilalt syafaat (rekomenriasi dan senraca'mnqa), rriscnqa krilion rnendnpot

pnhala."1

o 
"0, 

, ", :.) ,i" ";" .:" j- ,1,
$\-s) s" &-)r4) "b* "-p J! .J/A' ;'-i _-j*,J , -6J.i ;ir, J-"jll

"tvtutirn nrialalr carrrrirr utukmirt 1r/ong toinl, ,rr, ,rufr,,rrrr adnlalr s';sudartt

mukmin, di n m en ol mn dir i un tuk ti d nk rne n g go t r g gu u s nl nn tl o, tl tr n n m t g 0 r/ o n t i n r l tl

dari belakangnyo."t

" Sesungguluryamasing-nnsing tlariknlian ntlalah ceminbagi sattdaranyn.lika

dio ftrclilwt ada ganggunn padn saurlaronya, malcn lrcndnknya din rnenglindurknn

gan gguan ittt d ari ny a. " 3

Demikianlah Islam berusaha meu'uiudkan ikatan-ikatan ini agar tercipta
masyarakat yang kokoh dan saling menopang, dan tatanan masyarakat yang
kuat, mampu menghadapi berbagai kejadian, dan mencegah permusuhan

orang-orang yang zalim. Betapa kaum Muslimin pada saat-saat ini sangat butuh
kepada perhimpunan ini! Dengan demikian, mereka mampu menegakkan
kewajiban keislaman, memiliki daya saing yang handal dalam perpolitikan,
dan mewujudkan kekuatan militer yang mampu menjaga eksistensi mereka
serta kesatuan perekonomian yang matnpu memenuhi berbagai kebutuhan
mereka terhadap hasil kekayaan bumi. Penjajahan benar-benar meninggalkan
pengaruh-pengaruh yang buruk berupa kelernahan dalarn keberagamaan,

'-t t- lao i -is - i
i4^-<l ol + J -L>l -r1

paling dicintai Allah di tntara mereka ada_Ia.h yangpalitgbermanfuctt btrgi tanggungan,Nya."
Pahamilah. Hadirs inijuga diperkuat oleh hadits"yang iiri* nyoikun otin qa'ciLai?ari libir
sebagaimana dalam al-lami' ash-Sltughir dengan laftl. 'Sc&d;k-ruik ntttnusi,t rtJnlalt yang
paling.berm.anfaat di a.nta.rn mereknhagi muiusitt." Dia nrenisbahkannya dalun ul.kani
kepada Qadhai dari labir [+:o6s] jilid {', hal. 777. f)anllhat ash-shahibith l+zzl.
Lemah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Hurairah . Llhat Dha'if al,ldmi' [698].
HR Bukhari kitab "az-Zakih," bab "at-Tabridh 'alh ash-shadaqah wa asy-syafahh fihA,"jilid II, hal. r4, dan kitab "al-Adab," dengan Iafal "foltu'juri," bib "t;riwil t'ai-Mu'ininin
Badhuhum Badhan." jilid VIll, hal. r4, dan bab "Qail ,qliah Taila. "Mnn yasyfa' Syafahtart
Hasanatan.." jilid VIII, hal. r4, dan kitab "at-Tauhitl," dengan lafil. "faltu'jarit."bib "eaut
AIIah tahla, "Tu'ti al-Mulk Man Tasya'." (Ali'lmrin [3 ]: 26) iilid lX, hai. r 7 r lMuslim densan
l.afal,'.'faltujarr.," kitab "al-.Birr wa'ash-shilah wa al-Adab.'' ba6 "lstihbab asy-Syafthh fima
Iaisa bi Haram," Ira5] jilid IV hal. zoz6. Tirmidzi kitab "al-'Ilm,"bab "MdiAh'ait-Oail ,ala

al-Khair ka Fa'ilihi." [2672] jilid V hal. +2. Dia mengarakan, hadits hasan shahih. Nasai
kitab "az Z.akdh," bab "asy-SyalAhh fi ash-Shadaqah." (zssz) jilid V. hal. 78. Ahmad dalam
al-Musnad jilid IV, hal. 4oo.4og.
HR Abu Daud kirab "al-Adab."bab'fi an-Nashifoah wa al-Hiyathah." l+g r8) jilid V, hal. z r 7,
.2,r8. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad bab 'hl-Muslim Mirah ekhihi." Menurur Albani
shahih dalam Shahib Abt Daud dair Shahib al,Adab al Mufrad lry7lz4B, r78, 491.
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keterpurukan moral, dan keterbelakangan dalam ilmu. Kendala-kendala sosial

yang berbahaya ini tidak mungkin dapat diberantas kecuali jika umat kembali

kepada kesatuan tujuan, saling menopang bangunan umat, dan berhimpun

pada satu kalimat, seperti bangunan yang kokoh, sebagiannya menguatkan

sebagian yang lain.

Perang Melawan Kaum Pemberontak

Inilah dasar utama dalam hubungan-hubungan dan ikatan-ikatan pemersatu

di antara kaum Muslimin. fika telah terjadi perpecahan pada hubungan-

hubungan ini di antara mereka, ikatan-ikatan persaudaraan telah pudar, dan

sebagian dari mereka melakukan pemberontakan terhadap sebagian yang lain,

maka pihak yang memberontak harus diperangi hingga kembali kepada keadilan

dan kepada keteraturan dalam tatanan jamaah. Allah swt. berfirman,

6|.ii,F Q';y,-+ LVW !r+' 
*(, \IAi645'e eu;F oLJ

x LrrjSv ),6qq*\,# .>iu ;,$ 6t J :rr:re i;.; .ti w
"Dan jika nda dua golongan dari mereks yang beriman itu berperang, hendsk-

lah kanru damaikan nntarn keduanya! Tapi jika tlang satu melanggar perjanjian

(nemberontak) terhadap yang lain, hendoklolr yang melanggar perjanjian itu knmu

perangi sampni surut kenfurili poda perintah Allslt.lika dia telnh surut, doffioiknnlslt

ontqrokeduanya menurutkeadilnn, dan heildokltlhktunu berlaku ndil; sesungguhnya

AIIoh mencintni ornng-oranI yanIberlaku adil." (Al-Hujurdt la9l:9)

Ayat ini menegaskan bahwa jika orang-orang yang beriman saling berperang

di antara mereka sendiri, maka kaum intelektual harus segera campur tangan

dan mendamaikan antara kedua belah pihak yang bertikai. Jika ada golongan

yang menentang golongan yang lain dan tidak mempedulikan perdamaian

serta tidak memenuhi seruan untuk berdamai, maka seluruh kaum Muslimin

harus bersatu untuk memerangi golongan yang menentang ini. Imam Ali pun

memerangi golongan yang menentang sebagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq

memerangi kaum yang menolak zakat. Para ulama fikih sepakat bahwa golongan

penentang ini tidak keluar dari Islam lantaran pemberontakan mereka, karena

Al-Qur'an menyatakan bahwa mereka masih memiliki iman meskipun mereka

memicu konflik. Allah berfirman, "Dan jika ada dua golongan dari mereka yang

berimsn itu berperang." (Al-Hujurdt [+q]: g)

5O2 - Fikih Sunnah IV



Maka dari itu, yang mundur ke belakang dari mereka tidak boleh dibunuh
dan yang terluka di antara mereka pun tidak boleh dibunuh, harta mereka
tidak boleh dirampas, dan kaum wanita serta anak-anak mereka tidak dijadikan
tawanan, dan mereka tidak dibebani ganti rugi terkait apapun yang binasa

dalam kondisi perang berupa jiwa dan harta, serta bahwa siapa yang terbunuh
di antara mereka dimandikan dan dikafani serta dishalati. Adapun yang
terbunuh dari golongan yang adil, maka dia sebagai syahid, sehingga tidak perlu
dimandikan dan tidak perlu dishalati, karena dia terbunuh dalam peperangan

yang diperintahkan oleh Allah. Dengan demikian, dia seperti orang yang
mati syahid dalam pertempuran melawan kaum kafir. Ini jika pemberontakan

dilakukan melawan pemimpin kaum Muslimin yang telah diberi mandat
oleh jamaah di suatu wilayah di antara wilayah-wilayah kaum Muslimin, dan
pemberontakan mereka ini disertai dengan penolakan untuk menunaikan
kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan terkait kemaslahatan jamaah atau

kemaslahatan individu-individu, dengan tujuan yang mereka upayakan adalah
kudeta terhadap pemimpin tersebut.

Kesimpulannya adalah; harus ada kriteria-kriteria khusus yang dapat

dijadikan sebagai acuan penetapan orang-orang yang melakukan pemberontakan
hingga penyebutan mereka sebagai "kaum pemberontak" menjadi tepat.

Rangkuman kriteria-kriteria ini adalah:

r. Membelot dari ketaatan terhadap penguasa yang adil. Yaitu ketaatan yang
diwajibkan oleh Allah bagi kaum Muslimin terhadap para pemegang
kewenangan untuk mengatur urusan-urusan mereka.

2. Pembelotan dilakukan oleh kelompok yang kuat yang memiliki kemampuan
dan kekuatan. Di mana untuk mengembalikan mereka pada ketaatan,
penguasa perlu mempersiapkan pasukan, logistik, dan peperangan. lika
mereka tidak memiliki kekuatan, atau mereka hanya merupakan individu-
individu atau tidak mereka tidak memiliki peralatan yang biasanya

digunakan untuk mempertahankan diri, maka mereka bukan kaum
pemberontak, karena mereka mudah untuk dikuasai dan dikembalikan
kepada ketaatan.

3. Mereka memiliki alasan pembenaran yang memadai sehingga membuat
mereka melakukan pembelotan terhadap hukum penguasa. )ika mereka
tidak memiliki alasan pembenaran yang memadai, maka mereka adalah
kaum yang melakukan tindak kejahatan hirobah bukan pemberontak.

4. Mereka harus memiliki pemimpin yang ditaati sebagai pihak yang paling
bertanggungjawab atas kekuatan mereka. Sebab, tidak kekuatan pada
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kelompokyang tidak rneniliki kepemiinpinan. Inilah realitas yang harus ada

pada kaum pemberoniak dan inilah ketetapan Ailah terkait mereka. Adapun

jika peperangan itu demi nT endapat materi duniawi dan untuk menggapai

kepemimpinan serta melai<ukan kudeta terhadap para penguasa, maka

pemberontakan ini ciapat ciinyatakair sebagai tindak kejahatan hirabah,

dan orang-orang yang teriibat Ci dalamnya dikenai ketentuan hukum lain

yang berbeda dengan keteutuan hukum terkait kaum yang memberontak.

Ketentuan hukum inilah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya,

i, r{s" J r,6 6:-ii e ;,";t; 5 ;tt 6(3L6. i ii\ \3,;C,L
'er.ti <.,r\r""si et4 j4;ttjj4+J'{3 5\;V4
A r\ J y-,@; W \(i t-r:r i c ;{)l?iri e 3 ; 4 6ri;

iO';; 3 #- 6\ 3,1\:;trb:&\; s J F a.\-;\s

" sestrrtgguluryo ltenthnln",an tcrlmtlap orlng-orang yqng memerangi Allah

dan Rasul-llya Llnn rnernbtitrt kerusnknn di muko burtti, lnntlalah mereka dibunuh

otou disalib, ttttu dipotortg tartgnu drur kaki merekn dengnn berthnbal bslik, atnu

dibunng tlori negeri (tempnt kediamnnnya). Ynng denikian itu (sebagai) suatu

penglrinann untuk nrcrekn di dunin, tlttn di aklirat ntereka nrcndapnt siksamt

yang besttr, kecunli orlLlg-orang yang taubat (di antara mereka) sebelurn kunu

dapat nrcngtmsai (ntenarrgknyt) nrcrekn; makn ketshuilah bahwnsanya AIIah Mslut

PengnnrTturt lngi Mnln Patnlnt1rritg." (Al-Mi'idah [5]: 33-34)

Balasan bagi para pelaku tindak kejahatan hirabah adalah hukuman mati,

penyaliban, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bertimbal balik (jika

pemotongan pada tangan adalah yang kanan, maka kaki yang dipotong adalah

yang sebelah kiri), atau penahanan dan pengasingan dari negeri mereka, sesuai

dengan kebijakan penguasa terhadap mereka serta sesuai dengan tindakkejahatan

yang mereka lakukan. Siapa yang terbunuh di antara ritereka, maka dia berada di

neraka. Dan siapa di antara orang-orang yang memerangi mereka yang terbunuh,

maka dia svahid. Jikapeperangan itumuncul dari duakelompoklantaran fanatisme

golongan atau perebutan kekuasaan, maka masing-masing dari dua kelompok

itu adalah kelonipok pemberontak (bukan pelaku tindak kejah atan hirabah) dan

ketentuan hukumnya berkaitan dengan kaum pemberontak.

Hubungan Kaum Muslimin dengan Kaum yang Lain

Hubungan kaum Muslimin dengan kaum yang lain adalah hubungan saling

mengenal dan saling tolong menolong, amal kebajikan dan keadilan. Allah swt'
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berfirman terkait ketentuan saling mengenal yang berimplikasi pada saling
tolong rnenolong,

'^+'K/H1;C{AS}+,(;iKe uy_j,6i(u.

U'+e':'ti;$J:i;i
"Hni tnnnusia, sestrnggulmyn Kami ntenciptnknn kamu dari seorang laki,l(lkt

dan seorang perempu0tt don nrenjadikqn komu herhnngsa-bangsa dnn herst.tktt-suku

supaya kamu snling ntengenal. seswtgguhnya orang ynng paling ntulin di orttarn
kwnu di sisi AIIsh ialnlr ornng r\ttng pnling bertakipn di nntnrn kornu, Sesurtggultnya
Alltth Mnlut Mengetalui lagi Mnha Mengenol." (Al-HujurAt [a9]: 13)

Allah berfirman terkait nasihat kebaikan dan keadilan,

AyrM;$;;i{;';5;}j;,llia"Sjt"+l'uji&x\K,;l
@36G^iLt

"Allalt tidnk tnelttrnng kamu untuk berhuat baik dan berlnku tttlil terhatlap
orsilg-orang yang tiadn memeranginru kurenn Tgaftr0 tlan tidqk (pula) uengttsir
knrru dori rrcgerilnu. sesunggultrtyn Allnh menyukai orattg-orong ynng berlaku
adil." (Al-Mumtahanah [60]: 8)

Di antara implikasi-implikasi yang ditimbulkan hubungan ini adalah
adanya saling berbagi kemaslal'ratan dan pencapaian manfaat serta penguatan
hubungan-hubungan kemanusiaan. Makna ini tidak masuk dalam wilayah
larangan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Sebab, larangan
memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir maksudnya adalah dilarang
bersekutu dengan mereka dan membantu mereka dalam nelawan kaum
Muslimin, sebagaimana maksudnya kaum Muslimin dilarang meridhai kekafiran
yang ada pada mereka. Alasannya, membantu orang-orang kafir dalam melawan
kaurn Muslimin mengandung bahaya yang sangat fatal terhadap eksistensi
tatanan keislarnan dan melernahkan kekuatan jamaah kaum yang beriman.
Sebagainrana meridhai kekafiran berarti kekafiran yang dilarang dan dicegah
oleh Islarn. Adapun loyalitas dalam arti interaksi damai, pergaulan yang baik,
hubungan sosial yang luhur, saling berbagi kemaslahatan, dan tolong menolong
dalam kebajikan serta ketakwaan, maka ini merupakan perkara yang diserukan
oleh agama Islam.
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laminan Kebebasan Beragama Bagi Non Muslim

Lantaran adanya jaminan ini, Islam rnenetapkan persamaan antara orang-

orang kafir dzimmi dengan kaum Muslimin. Mereka memiliki hak sebagaimana

yang dimiliki kaurn Muslin-rin, dan mereka rnemiliki kewajiban sebagaimana

yang dimiliki kaun-r Muslimin. Islam menjamin kebebasan mereka untuk
menganut agama mereka. Kebebasan mereka dalarn menganut agama mereka

ini tergarnbar dalam beberapa hal berikut:

Pertama; tidak ada paksaan terhadap seorang pun dari mereka untuk
meninggalkan agamanya, atau memaksanya untuk menganut keyakinan

tertentu. Allah swt. berfirrnan, "Tidek ada paksaan untuk (menganut) agama

(Islam); sesungguhnya telah jelos (antara mana) jalan yang benor dan (mana)

jalan yang sesaf." (Al-Baqarah fzl:256)
Kedua; Ahli Kitab diberi keleluasaan untuk melakukan aktivitas yang

berkaitan dengan syiar-syiar agama nereka. Dengan demikian, gereja mereka

tidak dirobohkan dan salib mereka tidak dihancurkan.' Rasulullah saw.

bersabda,

" 
J oi

rr",-r, U; n-F;'
"Binrknn rnerekn dnrt ketltkhwl ogatno rlnng merekn anut."2

Bahkan, wanita Yahucli dan Nasrani yang menjadi istri seorang muslim

diberi hak untuk pergi ke gereja dan sinagog, dan suaminya tidak berhak

melarangnya untuk itu.

Ketiga; Islam memperbolehkan bagi mereka sebagaimana yang

diperbolehkan bagi mereka oleh agama mereka terkait makanan dan lainnya.

Nlaka, babi mereka tidak boleh dibunuh dan khamar mereka tidak boleh

ditumpahkan selarna itu dibolehkan menurut mereka. Dengan demikian, Islam

telah memberi keleluasaan bagi mereka melebihi keleluasaan yang Islam berikan

kepada kaum Muslimin, yaitu lantaran Islam mengharamkan khamar dan babi

bagi kaum Muslirnin.

Keempat; mereka memiliki kebebasan terkait masalah-masalah pernikahan,

Ini dalarn kondisi jika mereka memberikan jizyah dengan ketundukan. Sebagaimana dalam
ayat surah at-'Ihubah, "Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam
kectdaan tunduk." (At-Taubah [s]' zs) Sebagaimana dalam hadits Muslim dari Buraidah
yang di dalarnnya dinyatakan, "Serulah mereka kepada salah satu dari tiga ketentuan; kepada
Islam... jika mereka engt:an, maka serulah mereka untuk membayar jizyah."
Komisi Penetapan Fatwa menyatakan; kami tidak mengetahui satu hadits pun dari Rasulullah
saw. dengan lafal ini tidak pula dengan maknanya. Bahkan ini bertentangan dengan Al-
Qur'an dan Sunnah yang shahih yang menyuruh penyarnpaian syariat dan jihad terhadap
orang yang tidak memenuhi ser uan tersebut. Iilid IV hal. 363.
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perceraian, dan nafkah. Mereka boleh rnelal<ukan irktivitas-aktivitas clalam

masalah-masalah ini sebagair.t-ranir yang rnereka kehenclirki tanpa rrda ikatan

atau batasan yang cliterapkan bagi r-nereka.

Kelima; Islarn melinclungi kehornratau lrel'cl<a dan me'njirga hak-hak
mereka serta ntenetapkan bagi nrereka kebebirsan clirlirnr perclebatalr clan dialog
dalarn batas-batas akal dan logika clengan tetirp lrerkomitmen terhirdap aclab

serta jauh dari tindakan kasar dan kckerasan. Allah stvt. berfirrnan,

Ulij'j;'Qu;fr a.lS )G^*\ C d Uy t -^4J' j;i U +;{; *

"Darr jorrgnril0lt kqrrrrt lterdcbLtt dctrgrtrt Ahli Kitob, rtrtlnitrknrt tlertgr'ut

cors Vtlttg ltnlirtg hsik, kccttnli dcrrgntr L)rLutg-()r0ttg znlinr tli nrttttrtt trrtraka, Llnn

knttkntilttlr, "Knrri tcldt ltcritrrt'rtr kcpttdn (kitalt-J;itnb) rlLrttg LliturLurkttrr kcytatla

ksrrri tlnr tltrtrg Llituntrilinrt ltcptdorrrtr;Ttilrttrr ltnrrri dnt 'l-ulrtttrrtrtt tttlnlnlr sntu; tTnn

Irnrrt1t kcpndo-l'lt1Lr knrrri Ltt'rscrLtlt diri." (Al: Ankabiht [29]: a6\

Keensm; Islam n-rempersarnaktrrl arntarra merc.ka clerrgan kar.rm Muslimin
terkait hukuman-hukuman,' menurut pendapat sebagian mazhab. l'erkait
warisan, Islant menyantakan pengl'rarirnran antara kafir dzimmi dengan muslim;
kafir dzimmi tidak ureu'arisi keraba.tr-ryar rraug musliru, clan muslim pun tidak
meu'arisi kerabatnya yang dzi rrrnti.

Ketujuh; Islan-r mengl'ralalkan makanan merekir dan menyantap dari
sembelihan-sen-rbelihan tnereka, serta nrenikah dengirn r'l anita-wanita mereka.

Allah swt. berfirrlan,

) z z '9"r(zj-1J,".a.=<It9

,A e 6, :e q -6 ;ai,u;)K 5;, irlJ G .gt\ ; :r,*{J ;
iO,rAo

"Pads lmri irri dilnlslkttn bngilrru ynng hnik-hnik. Mnknrrnrr (suriltelilnn)

orang-orlng tlang tliberi Alkitslt itu lnlttl ltaghrru, tlntt rrtakLuuur kLtrrtu lnlal (pula)

bagi trtereko. (Dnrt dilmlttlkan trrengnitini) rpnitl yttrrg nrcnjrtgtt kelnnntttan di

Ini tidak berlaku secara r-nutlak, karena dalan sebuah rirvayat dari Rasulullah saw. dinvatakan
bahwasanya beliau menetaptan cliyat Ahli kitab sepirruh dari diyat Muslim, ciair tidak
menetapkan hukuman rnati bagi Muslirn yang membunuh orang kafir, dan lainnya.
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nntara roanita-rulnita yang berinmn tlun wanits-wanitn ynng menjaga kelnrmtrtqn
di antara orang-orang yang diberi Alkitnb sebelutn ksmu, bils knnu telah ntembayar

msskswin merekn dengnn maksud menikahinya, tidqk dengnn rnaksud berzinq dnn

tidak (pula) menjodiknnnya gundik-gurtdik (utanita sintpanan). siapn ynng knfir
sesudalr berimnn (tidak ntenerims lrukwn-ltukum lslam) rnakalnpuslnh antnlannyn

drm io di lwri Kitunat ternmsuk orang-orang nerugi." (Al-Ma'idah [5]: 5)

Kedelapan; Islam membolehkan untuk mengunjungi mereka dan menjenguk
orang-orang yang sakit di antara mereka, memberikan hadiah kepada mereka,
transaksi jual beli dengan mereka, dan interaksi-interaksi sosial semacamnya.

Dalam riwayat yang valid dinyatakan bahwa saat Rasulullah saw. wafat, baju
besi beliau masih tergadaikan pada seorang Yahudi terkait utang beliau
kepadanya.'

Di antara sahabat-sahabat beliau, ada yang begitu menyembelih domba,
dia berkata kepada pembantunya; mulailah dengan tetangga kita yang yahudi.

Penulis al-Baddi'mengatakan, mereka tinggal di negeri-negeri kaum Muslimin,
mereka melakukan transaksi jual beli, karena kesepakatan perlindungan bagi
Ahlu Dzimmah telah ditetapkan untuk menjadi sarana menuju keislaman
mereka. Terkait maksud ini, maka pemberian keleluasaan bagi mereka untuk
tinggal di negeri-negeri kaum Muslimin menjadi lebih relevan. Dalam hal ini
juga mengandung manfaat bagi kaum Muslimin terkait transaksi jual beli.

Loyalitas yang dilarang

Inilah landasan dasar terkait hubungan kaum Muslimin dengan umat
yang lain, dan hubungan ini tidak akan berubah kecuali jika kalangan non
muslim -atas inisiatif mereka sendiri- melakukan tindakan penghancuran dan
pencabik-cabikan terhadap hubungan ini dengan permusuhan mereka terhadap
kaum Muslimin, dan mereka menyatakan perang terhdap kaum Muslimin.
Dengan demikian pemutusan hubungan adalah perkara yang berkaitan dengan
keyakinan agama serta kewajiban keislaman,lebih dari itu ia merupakan sikap
politik yang adil. Sebab, itulah sikap yang setara dan memadai. Al-eur'an
mengarahkan pandangan para penganutnya kepada hakikat ini dan menetapkan

' HR Bukharikitab "al-lihdd,"bab "Ma eila Ji Dir'i an-Nabiyy saw. wa al-eamishft al-Harb,"
jilid lV, hal. +s, dan kirab "al-Maghaziy."6ab "Hoddatsairh quboishoh.);itia f r, hal. r9.
Tirmidzikitab"al-Buyi',"bab"Mri lah'fi ar-Rukhshahfi asv-syira'itaAial'," lrzral iilidrv.
hal. 5ro. Nasai kitab "al-Buyu',"bab "dr-Rajul yasytaiiy aih-ihahm ild Aiai wa yistarhin
al-Bdi'minhu bi ats-Tsaman Rahnan." I+ooql iilid vli. hal. 288, dan ba6 "ar-Rahn fi al-
fladhan" Ia6roljilid VIt, hal. 288. Darimi kl:r;b "al Buyi',"bab "sr-Rahn," Iz585ljilid ll.
hal. r75. Ahmadjilid l, hal. zj6, joo.
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hukum yang jelas di dalamnya. Allah swt. berfirman,

;'i O "{, 1; ffi_; S"*,gii ;,i c iQj t}Ki'b}.;Ai *_i
@ :--ai rti Jti,k'ai 4*,k aa\:,z i<y,-:F Q

"langanlnlr orattg-orang tnukrnirt rnenganfuil orailg-orang kn/ir menjadi wali

(pemegang kezoenangarr) dengan neninggolknn oratlg-orattg tttuknfit. Siapa ynng

berbuot denikian, niscatln lepaslalr in dari pertolongan Allah, kecunli kerens (-"isscrt)

mentelihoro diri dnri sesuntu tlang ditakuti dari nrereka. Datt Allnlt rnenryeringntkan

kamu terlndnp diri (sikso)-Nya. Dnn httnyn kepada Allnh kernboli(mtr)." (Ali
'ImrAn [3]:28)

Ayat ini mengandung beberapa makna berikut:

Pertama; peringatan untuk tidak mernberikan loyalitas dan pertolongan

kepada musuh karena hal mengandung resistensi yang sangat berbahaya.

Kedua; orang yang melakukan loyalitas seperti itu, maka dia terputus dari

Allah swt. dan tidak ada ikatan apapun dengan-Nya.

Ketiga; dalam kondisi lemah dan khawatir terhadap gangguan mereka,

maka loyalitas lahiriah boleh diberikan kepada rnereka seraya mempersiapkan

diri untuk menghadapi pihak yang mengancarn eksistensi kaum Muslimin.

Dalam ayat lain dalam Al-Qur'an, Allah berfinnan,

e-i o: -,qi t;<ri -;,r|;:;_tj( 
@[ e)(t1si5,:;\'b9]F:i;

\:jG :: o* t."<t-'ahl: "# K tirlc i,i ;:e'Sthy {)
J?"J1):5pi:Z;*&xv"*.Sli';W j&tatiJit

,@5."1-*rA'J;3*{J\-'ii
"Kabnrkanloh kepadn orrutg-orattg nrunafik bolruq nrcreko nkan mendapat

siksamt yang pedilr. (Yaitu) orong-orsng yfing mengantbil orang-orattg kafir

menjadi tennn-tcntatr penolong dengan meninggalknn orang-orang nruknin.

Apakalt tnereka ntencnri kckuntnn di sisi ornng kafir itu? Sesungguhnya senrua

kekuatnn kepunymrt AIInh. Dsn sunggul4 AIInh telnh menurunkqn kekuotan

t 5i; t 1@ r; tfr e'u"r,st6'ue*fii AV^!W(;;Ky-
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kcpntlnrrttr di ddnrn tl-QtLrntr bLtittt,tt rynbiln klnlt.t nlcttdcttgLtr trlut-lynt Allnlr

diinglori dnt tlipertilok-ololikntr (olLlr ortrrg-ornttg kt.fir), rrrnkn jnngtnlah kanu

tlutlulc besertn rtrcrcko, -sc/rlrr,q.,irt rttt,rt:kt rtretrrnstrki pcrrrhicnrtnn tlortg lnin. Ktrenn

sesunggrtlrrrtltr (ktlnrt hntrrtt Ltcrbutrt tit'rrrikitrt), tcrttttlilr irttrnu seruyttt dcngnn

tncrcks, Scsrrng,qrr/ll ,t1t AIlilr riltitrr trrcnqurtrpulknrt s('utLtn ortttg-orailg rrturnfik

tlnn ttrnng-ornttg lin.f'ir li Lhlnttr lnlrnrrtrtttrr. ()/nrtu) orltte-orane rlang tnetlLnlggu-

nLtnggrr (Tttristiittt)t1urg dttrr tcrlntli pntltt tlirirrru (lniornng-orangrtruknrin). Makn

jilra tcrjndi lrtgirrtu ktrtrt'trsttqirit Llnri Allnlr rrrcrcks bcrkntn, "Buknnknh kami (turut

bcrpcrnng) btse rtn kttrrLtT" I)urt jikn orlutl<-orlng kt.fir rncndnpnt kcberutttungan

(kenttutngntt) rrrcrckn bt'rktttr, "Rtilttttrkch hsrrri turut tnentcntngkturrrtu, datr

trrernbcln listrru tlnri or{utt-ortttt.{ trtul;rrrirr?" l\Lnkn Allnlt Lrk:rr rrmrrheri keltutusnn

di mttnrn kntnu di hnri ltiLitttrrt lnti AIInlt scl;nli-litli tiLltrk skorr rrrcnltcri jnlnrr kepndn

or0ilg-orntrg l;n.f-ir urrtttl' ilrtilil{sttttlrli{trt orotrg-or01Ig ryntIg bcriilrtrn." (An-NisA'

[a]:138-1a1)

Ayat-a1'at ini mengaldtLng hal-hal Lrerikut:

Pertoma; kaurn r.niirtaf,lt acialah orang-orang 1'ang menjadikan kaum kalir

sebagai pihak vang merelia patuhi. Mereka memberikan loyalitas sepenuh hati

kepada kaum kalir clan rnenrbelanya secarir sembunyi-sernbunyi clan mengabaikan

dan berpaling dari keberpihakan kepadir orang-orang yang beriman.

Kedua; clengan tin<lakan ini, mereka menghenderki ketnuliaan dan kekuatan

pada orang-orang kafir, dan mereka salah dalirm hal ini, karena kemuliaan clan

kekuatan semuan)ra rnilili Allah dirn orang-orang yang berirlan,

@ 6r:15) <A4itr"sjj <4"w " r;):riui 
^i"Pndnlrsl kckutttttrr itu lmrrtlnlnh ltLtgi Allttlt, Itttgi rnsul-Nyn, dnn bagi

0rtng-orlttq ttrril;trrirr, tctLtpi orlrr1q-ortmg munnfik itu tinLln mutgctrilrui." (Al-

MunAfiqfrn [63]:8)

Ketigcr; oriurg-orang nrunafik itu menr.rnggll apa y.urg akan meninpa orang-

orang yarlg Lrerirnan. fika olang-orang yang berimirn tnendapat ken-renangan

dari Allah clrrn kebemntungirn, tnereka berkata, kan-ri bersalna kalian dalam

agama clan jihad. fika orang-orang kafir mendapat bagian dari kemenangan,

orang-orang munafik itu berkata kepada kaum kalir; bukankah kami menjaga

kalian dan melindungi kaliair dari girngguan dan penistaan orang-orang yang

beriman terhadap kaliau, dan kami mengungkapkan kepada kalian terkait

rahasia-rahasia mereka hingga kaliatr mendapat kemenangan, maka berilah

kami apa yang telah kalian dapatkan.
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Keempat; Allah swt. tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk
mengalahkan orang-orar-rg mukmin yang ikhlas dalam iman mereka dan yang

menunaikan ketentuan-ketentuan Allah. Maksudnya; kaum kafir tidak mungkin

dapat rnengalahkan kaum Muslimin. Dulu ada sejumlah orang dari kaum

Muslimin menyatakan kesetiaan kepada sejumlah orang dari kaum kafir lantaran

di antara rnereka ada hubllngan kerabat, tetangga, atau persekutuan, dan kesetiaan

ini membahayakan keselamatan kaurn Muslimin. Maka Allah swt. menurunkan

peringatan terkait kesetiaan yang membahayakan ini dalarn firman-Nya,

@6&,
"Hni ornng-orang ystrg herhnar, jnngnnlnlt knmu nntbil nrcnjadi tennrt ke-

pe rcarlootuttLt oroilg-orongvartgdiluarknlangontnu (karena)merekn tidnklrcnti-lrcntinyn

(nrcrirrfuulknn) kctrttrdlnrntan bagintu. Mcrekn menyukoi apa yang nrcnyusahknn

kqnru. Tclalt ntlntn kcbcnciat dsri mulut rrrcrekn, dnn npa yang disenfuunyikan olelt

lnti trrcreka rulnlnlt lcbih bcsnr lngi. Stutggul4 tcllh Kuni terongknn kepadnnru ayat-nyat

(Kami), jika ktwru trrcnrnltnninyn." lAli'Imran [3]: 118)

Dalam ayat ini terdapat larangan menjadikan selain kalangan orang-

orang yang beriman sebagai teman dekat dan orang kepercayaan. Maksudnya;

sebagai orang-orang yang memiliki kewenangan khusus yang kalian ketahui

bahwa mereka dapat mengungkap rahasia-rahasia kalian, karena orang-orang

kepercayaan ini tidak henti-hentinya menghendaki kerusakan di antara kalian,

dan bahwasanya mereka menginginkan serta sangat mengharapkan dapat

menimpakan bahaya kepada kalian.

Jika tanda-tanda kebencian mereka tampak jelas bagi kalian melalui

ucapan-ucapan mereka, maka itu lantaran kebencian itu sudah sedemikian

membuncah hingga sulit bagi mereka untuk menyembunyikannya, namun

kebencian terhadap kalian yang mereka sembunyikan dalam hati mereka

Iebih besar dan lebih kuat dari pada yang terlontar melalui lisan mereka. Tabiat

keimanan menghendaki orang yang beriman tidak bisa memberikan kesetiaan

kepada musuhnya yang senantiasa menghendaki malapetaka bagi orang yang

beriman, walaupun musuh itu adalah orang yang paling dekat dengannya. Al-

Qur'an menegaskan,
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@i 6;q I e ;if c'1"b;\1 S, t;.*- it ;ti;; ft {ifi
" Kantu tnk akm ntendopati kaun yang berinnn ke pnda Allalr dan lmri nkhirat,

salingherkasih saynng dengarr orang-orang tlang menentang AIIalr dan Rasul-Nya,

seknlipun orang-orang itu hapak-bapnk, atau anak-anok, atnu saudsro-saudnra,

ataupun keluargt mereks. Merekn itulalt orang-orang yang telnlt (Allah) tsnarnkan

keinnnnn dalnm luti mereko dan menguatkan rrrereka dengan pertolongan yang

datnng dnri-Nya." (Al-Mujadilah [58]: 22)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak dapat dibenarkan di antara

kaum mukminin ada orang-orang yang akrab dengan musuh-musuh mereka

walaupun musuh-musuh itu adalah bapak-bapak kaum mukminin, atau anak-

anak mereka, atau saudara-saudara mereka yang terdekat.

Sesungguhnya hukum Al-Qur'an terkait orang-orang yang menjalin

kerjasama dengan kaum penjajah dan musuh-musuh bangsa Arab serta kaum

Muslimin itu sudah sangat jelas. Sesungguhnya itu adalah pengkhianatan

terhadap Allah swt., Kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum

Muslimin serta kaum Muslimin pada umumnya. Dan sesungguhnya mereka

tidak mempedulikan hak-hak Islam, hak sejarah, hak bertetangga, hak orang-

orang yang terzalimi, hak masa sekarang wilayah ini, tidak pula hak masa

depannya. Mereka adalah kaum pengkhianat yang lantaran perilaku mereka

ini, berarti mereka telah menjual diri mereka kepada setan dan mendaftarkan

diri mereka untuk menerima kenistaan dan kehinaan, kenistaan masa dan

kehinaan zaman.

Pengakuan Terhadap Hak Pribadi

Setelah membangun prinsip perdamaian dan menjadikan hubungan di

antara umat manusia sebagai hubungan keamanan dan perdamaian, Islam

menghormati manusia dan memuliakannya dengan tanpa memandang jenis

kelaminnya, warna kulitnya, agamanya, bahasanya, negaranya, nasionalismenya,

dan pusat kegiatan sosialnya. Allah swt. berfirman,
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@i=-ttiL-6*J;
"Dan sesunggulmya telah Ksmi nnilisknn qnnk-anak Adntn, Kami angkut

nterekn di dorotan dm di lautan, Knni heri nrcreks rezeki dari tlnng bnik-baik, dsn

Kami lebiltkan nrcreko dengnn kelebilrcrn yang sempurns atss kehnnyakan makliluk

yang telah Kami ciptaknn. " (Al-IsrA' l17l:70)

Di antara wujud pemuliaan ini adalah bahwa Allah menciptakan manusia

dengan tangan-Nya, meniupkan ke dalam dirinya ruh yang diciptakan-Nya,

menyuruh para malaikat sujud kepadanya, menyediakan baginya seluruh yang

ada di langit dan yang ada di bumi, menjadikannya sebagai tuan di planet

bumi ini, dan menetapkannya sebagai khalifahnya, agar manusia melakukan

pemakmuran dan perbaikan di bumi. Agar pemuliaan ini menjadi hakikat

yang nyata dan tatanan dalam kehidupan, maka Islam menjamin seluruh hak

manusia dan mengharuskan penjagaan serta perlindungan terhadapnya, baik

itu hak-hak beragama, hak-hak sipil, maupun hak-hak politik. Di antara hak-

hak ini adalah berupa:

1. Hak hidup. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga jiwanya dan

melindungi dirinya. Dengan demikian, tidak boleh ada tindakan sewenang-

wenang terhadapnya kecuali jika dia melakukan tindak pembunuhan atau

melakukan perusakan di bumi yang konsekuensinya dia harus dikenai

hukuman mati. Allah swt. berfirman, "Oleh karena itu, Kami tetapkan kepada

Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena

orang itu (membunuh) oranglain, atau bukan kareno membuat kerusakan di

muka bumi, maka seakan- akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan

siapa yang membiarkannya hidup maka seakan-akan dia telah membiarkan

seluruh manusiqhidup." (Al-Mfidah It]' :z) Dalam hadits shahih,

t, o. at. i, t -2, ' :

3.,U'J ./"J! A\ ) rrlr -;jr :;,)U JJ--! !l dj- S r, 'tt J-.r !
arL..=i ;irrji drl

"Tidnk ltnlal tlarrilt seorottg muslhn kectrsli lnrttnrnrr snt'u Llnri tign 1pa'f'-'n);

orangynnSsudahmeniknhynngberzinn,jiruntlengnttjit'utt,IdottornllSiVltttS

rttertinggnlkatl oyomanyn yang memisnltknn tliri dnri jnmnnlr'"1

ilua.ng*ii*n,maksudnyajiwayang.membunuh,iiwalaindengansengaiatanpaa|asan
.,--- t-'"i" i'nrnk membunuh, maka jiwa yang tt-U'nutt iniiayak dlbunuh (dikenai
yang Denar ulrr'
hukuman matt)

benar untuk

Takhtil nyu telah disebutkan'
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2.

J.

Hak menjaga harta. Sebagaimana jiwa dilindungi, rnaka demikian pula

dengan harta. Tidak diperbolehkan mengarnbil harta dengan cara apapun

di antara cara-cara yang tidak disyariatkan. Allah swt. berfirman,

<,k :\ $,FV -46 iJr;\ \-J-1u i \fr ( O ii 6li"
1rr... fuoV*',',G-

"Hai orang-orlng yang beriman, jangattlalr knrrtu snlirtg rrrcrnoknn lmrtn

sesannntLr dengnn jalnn qong bstil, kccunli dargnn jalan perningaan yang

berlsku dengan sttks sarrcr suka di antnrn katnu." (An-NisA' [a]:29)

Rasulullah saw. bersabda,

1"', o, ot' 'o " ,,o,, 'i 
t; 

, " "i
""4, 

qlr i',_ ) )d\ i "1r -.--ii .** q-i J\. ii _,
" Siapa yorg irrrrgorrrbil hnrtn souLlarnrrqa irn'gnn' ri,,,,paluu1a, rturkn Allnlr

menetapkan trcrako bagitrya dan nrcttglnrnrrtkqn surgn bngintln." Seornng

salmbat bertanya, meskipurt barang tlnrrg sepele, ioslmi Rnsulullah? Baliau

bersahda, "Meskiputt herupn bntarrg koyu nrnk."t Arnk sdslslt batrurg karltr

yang dijndikon sebagni slst untuk rnenggosok grgi.

Hak Kehormatan. Tidak diperbolehkan menodai kehormatan sekalipun

dengan satu kata yang kasar. Allah swt. berfirman,

"Kecelnkoonlehbagi setinp pengunryat Ingi penceln."2 (Al-Humazah [10a]: 1)

+. Hak kebebasan. Islam tidak cukup hanya menetapkan penjagaan terhadap

jiwa dan perlindungan terhadap kehormatan serta harta, tapi Islam juga

menetapkan kebebasan beribadah, kebebasan berpikir, dan kebebasan

menentukan pilihan profesi yang dikuasai manusia, untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya, serta kebebasan mendapatkan manfaat dari seluruh

lembaga negara. Islam mewajibkan kepada negara untuk menjaga seluruh

hak ini meskipun hak-hak manusia tidak terhenti pada batas ini saja, tapi

masih ada hak-hak lainnya lagi. Di antaranya adalah:

HR Muslim dengan lafal, "Man lqtathah," kitab 'i?l Aiman," bab "Wa'id Man Itltathah flaqq
Muslim bi Yamin Fdjirah bi an Ndr," [zr8] jilid I, hal. I zz. Nasai kitab "Adab al-Qudhhh,"
bab "al-Qadha'fi Qalil al-Mil wa Kutsirihi." l5a r e I jilid Vl ll, hal. .2.46. Ibnu Majah dengan
maknanya kitab 'hl Ahkam." bab "Man Halafu 'ala Yamin Fajiruh li Yaqtathih biha Malan."
Iu:z+] jilid II, hal. Zzs. Ahmad dalam al-Musnad jilid V, hal. z6o. Darimi dengan lafal, "Man
Iqtathah," kitab "al-Buyit'," bab "fiman lqtatha'o Mal Imri'in Mtslim bi Yaminihi," [26c,61
jilidII,hal. r8o.Lihat Majma'az-Zawnid jilidlVhal. r8r, danShahibal-lhmi'l6ot6l.
Celaka; yaitu azab yang pedih. Pengumpat adalah orang yang menjelekkan orang lain dan
menyebarkan apa yang tampak padanya dengan sekilas isyarat. Sedangkan pencela adalah
yang membicarakan aib-aib mereka dan menyiarkannya di antara orang banyak.

,,2 //\ ' t .rr.-;.);i, [ia), \.,4J tlJ
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a. Hak berdomisili. Manusia memiliki hak untuk berdomisili di tempat

manapun dan tinggal di bagian wilayah manapun serta pindah ke

wilayah yang lain tanpa ada pengekangan terhadap dirinya dalam hal

ini, atau membuat rintangan-rintangan yang menghalangi jalannya,

tidak pula boleh mengucilkan seorang pun, atau menjauhkannya, atau

memenjarakannya, kecuali dalam kondisi adanya tindak kezaliman

terhadap hak orang lain. Undang-undang dapat menjatuhkan hukuman

terhadapnya berupa pengusiran atau penahanan, namun hukuman

itu dijatuhkan dalam kondisi adanya kezaliman terhadap orang lain,

gangguan keamanan, dan teror terhadap orang-orang yang tidak

bersalah. Allah swt. berlirman,

Jr,u3 e;Si Ci-;::'-i ,\-iri ^i'jb\l oiiitt:;Cy
i.+ J&vii4+!'Fx iY;4 ir{s.
";;e i c ;i1t qlti C ?ti+ .-l 4i{*3i <-\"ru-
\:;tr'G &VS S+1a.\;v1ii{i O :=V ,5,.i

T':;'3;,76i9
" Se s u nggu h nya pem b a I a s an t er h adap orang- orang ))ctn g m e meran gi Al la h

don Rasul-l,,lya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka

dibunuh atau disalib, atau dipotong tclngan dan kaki mereka dengan

bertimbal balik, atou dibuang dari negeri (lempat kediamann.va). Yang

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di clunia, dan di

akhirat mereka mendapat siksaan yang besar, kecuuli orang-orang ))ang

taubat (di anlara mereka) sebelum kamu dapal menguasai (menangkap)

mereka; maka ketahuilah bahwasanl,a Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang." (Al-MA'idah [5]: 33 - 34)

b. Hak belajar dan menyampaikan pendapat. Di antara hak-hak manusia

yang dilindungi adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap

individu memilik hak untuk mendapatkan pendidikan untuk
mencerahkan akalnya dan meningkatkan dirinya serta meninggikan

martabatnya. Manusia juga berhak untuk menjelaskan tentang

pendapatnya, menunjukkan argumentasi-argumentasinya, dan

menyerukan serta menyampaikan kebenaran secara terbuka. Islam

sangat melarang penghambatan terhadap buah pikiran dan memerangi

pemikiran yang bebas, kecuali jika itu membahayakan masyarakat.
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Rasulullah saw. pernah membaiat para sahabat beliau untuk menyampaikan

kebenaran secara terbuka meskipun resikonya menyakitkan, dan di jalan

Allah mereka tidak boleh gentar terhadap celaan orang yang mencela.

Rasulullah saw. menyatakan bahwa , "Orang yang diam terhadap kebenaran

adalah setan yang bisu."' Dalam hal ini, Al-Qur'an menegaskan,

, r'Sii c s.\A'+6Y );),e UA(t 6i\'9'AJU ('rKlt i\ 3\

5a&i;:;!ri$Si;gi.;ri{;@5;,r$i,#.:r,;,\,&i;()j j
@;*;i+i;i{15'fi;-t5\

"Sesunggulmya orsng-orang: Vang nrcnyembunyikan apn yang telah Kani
turunkun herupn keterangan-keterangan (r1nng jelas) dan petunjuk, setelnlr Karni

menerangkarmyakepada tnsnusin dalarn Alkitah, nrcrekn itu dilqknot oleh Allalt
dnn dilaknst (puln) olelt senrua (rnaltluk) ynng dnpat nrclakrnt, keanli mereka

ynng telah tlubnt dmt rrrcngadnkan perbaikan dan menersngknn (kebenaran),

maka terlndap merekn itulqh Aku nrcnerhns tnubatnya dan Akulcrh Yong Mahn

Menerimq taubat lagi Maln Penyayong." (Al-Baqarah [2]: 159-160)

Akhirnya bukan yang terakhir, Islam menetapkan bahwa orang yang

kelaparan berhak untuk menyantap makanan, orang yang tidak berpakaian

berhak untuk mengenakan pakaian, orang yang sakit berhak untuk mendapat

pengobatan, dan orang yang ketakutan berhak mendapatkan rasa aman tanpa

pembedaan antara satu warna kulit dengan warna kulit yang lain, atau satu

agama dengan agama yang lain. Semuanya sama dalam hak-hak ini.

Inilah ajaran-ajaran Islam terkait penetapan sebagian hak manusia, dan

inilah ajaran-ajaran yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi dunia
ini secara keseluruhan. Yang paling agung dalam hal ini adalah bahwa ajaran-

ajaran Islam ini mendahului seluruh pandangan yang berbicara tentang hak-

hak manusia, dan bahwasanya Islam menjadikan ajaran-ajaran ini sebagai

amalan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana manusia

mendekatkan diri kepada Allah dengan shalat dan ibadah-ibadah lainnya.

Kejahatan Berupa Perampasan Hak

Sesungguhnya hak-hak inilah yang memberi manusia kemampuan

untuk memacu diri menuju berbagai penjuru yang luas agar dia mencapai

' Ini bukan hadits, tetapi perkataan yang masyhur di antara manusia dan tidak benar
penisbahannya kepada Rasulullah saw.. Hendaknya hal ini benar-benar diperhatikan.
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kesempurnaannya dan mendapatkan kemajuan yang telah ditetapkan baginya,

baik itu dari segi materi maupun dari segi moril. Dengan demikian, segala

bentuk perusakan atau pengurangan terhadap suatu hak di antara hak-hak
manusia merupakan suatu tindak kejahatan. Inilah yang merupakan sebab

hakiki terkait pelarangan adanya perang oleh Islam, apapun bentuknya, karena

perang di samping merupakan kezaliman terhadap kehidupan yang merupakan

hakyang sacral, perangjuga merupakan penghancuran terhadap apa-apa yang

memberi kemaslahatan bagi kehidupan.

Islam melarang ekspansi perang, unjuk kemampuan, dan dominasi pihak
yang kuat. Allah swt. berfirman,

'4';A-iittv tr; {; n;*i e,* i,r;}.\ t lle li i;ti Jii *a

@
"Negeri nklirat itu Kami jodiknn untuk orang-orang yang tidak ingin

menyornhongknn diri dan herbuat kerusokan di (rnuka) hunti. Dqn kesudahan

(yang haik) itu udskrh bagi orang-orlng y0ng bertnkutn." (Al-Qashash [28]: 83)

Islam melarang perang balas dendam dan permusuhan. Allah berfirman,

i;,16'VfJ itrrar;-*tf *?r'{ J,;i(4 i?A*;
@ y 6i rs lt'Lrii\ ;36is nr, ;*i &wr:g ;'t ltG 5i J6

"Dan jnnganloh sekoli-kali kebencian(nru) kepada suatu knum knrenn merekn

menghalnng-halnngi kamu dnri Masjidil Harom, mendorongmu berbunt nniayn

(kepada mereka). Dan tolong nrcnolonglnh knmu dnlan (mengerjakan) kebnjiknn

dan takwn, dan jangnn tolong menolong dalam herbunt dosn dan pelanggnran. Dan

bertnkwaloh kamu kepntla Allnlr, sesunggulutyn Allah sangat berat sikso-Nyn."

(Al-MA'idah [5]:2)

Islam melarang perang untuk melakukan penghancuran dan pembinasaan.

Allah swt. berfirman,

a ; 6i G, (,yWC; i ;"tG tL;vLLz. e;Sr u\, iJ,J i
@a;;:ii3,;

"Dan janganlolt kanru membuqt kerusakan di muks bumi, sesudnh (Allah)

memp erb aikiny a. " (Al- A' r df [7]: 56\
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Ad Kapan Perang Ditetapkan? br3
/ika kaidahnya adalah perdamaian dan perang adalah pengecualian, maka

dalam pandangan Islam tidak ada alasan pembenaran bagi perang ini walau
bagaimana pun keadaannya, kecuali pada satu dari dua keadaan:

Keadaan pertama; yaitu keadaan untuk membela diri, kehormatan, harta,
dan negara saat ada penyerangan. Allah swt. berfirman,

6-i3i+4t6i<,\_V:gS-"K,;SIliAly,6Ci&s;

"Dan perangilah di jalnn Allah orang-orang yong memerangi karnu, (tetapi)
janganlah kamu rnelnmpaui hntns, knrena sestrngguhnyn Allnh tidak menyukni
orlng-orang yang melantpaui bntss." (Al-Baqarah [2]: 190)

Dari Sa'ad bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

.'. j " 1" ".t: ."t , j ".. uo .t. ,,.'"'',!,* +) J:) _r _r-i .J:4; +# 4a) t:) _1, :.,: tW.+ dt-;:, -l5:*
:, t -'.i ,t"-i :,. i ',-i o -- 'u,o 

',
F J# y' ,J) -|:l j") ,4

"siapa ynng terbunult wttuk nrcmpertalmnkan hartanyn mokq dia synrtid,

siapa ymg terbunult untuk rrembela diri mskn dia synhid, siapn ynng terbunuh
untuk menrhela agnmanyn nmkq dia syalid, dan siapa yang terbunuh untuk
rnentpertalnnkan kelunrganya makn dia syahid."l HR Abu Daud, Tirmidzi,
dan Nasai.

Allah swt. berfirman,

.mb@ cS5 V, nc;A fit 4i t4 e fiiia r,
"Mengnpa komi (ornng-orang yang berimar) tidnk mau berpernng di jalan

Allah, pndnlml seswrggulmya knmi telnh diusir dnri negeri kami dsn ansk-snnk
ksmi ? " (Al-Baqarah l2l: 2a6)

' HR Muslim secara ringkas kitab "al-imAn,"bab "ad-Dalil'alh Man eashada Mdl Ghairihi bi
ghairi .flaqq. Ka.na al Qash.id.Myhlar ad-Dgm li Harlqihi wa in eutila Kana fi an-Nar, wa
anna Man Qutiltt Dina Malihi fa Huwu syahid,'' Izzo] jilid I, hal. rz.4, r z 5. Abu Daud kitab
','as Sunnah."bab'Ii.Qifil a.l-Lushush," la7'Tzljilid V hai. r 28. Tirmidzi l<:iab "ad-Diydt,"bab
"Man QAtul Dina Malihi." lrazr ljilid lV ha[. jo. Nasai kitab "Tahrim ad-Dam,"bab:.Man
QAtul DAna Ahlihi," fao9a]jilid VII, hal. r 16, dan bab "Man edtali)Ana Dinihi,'; l4oe5I jilidvlI. hal. r r6. Ibnu Majah iecara ringkas kitab "al-Hudid,"bab "Man eutila Duna'uilihi,
fa Huwa Syahid. [:58o] jilid II, hal. aZr. Menurut Albani hadits shahihdalam Shahih Abu
Daud jilid III, hal. 9o6, dan Shahtfu at-Tirmidziy lr455l.
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Keadaan keduo; yaitu dalam keadaan membela dakwah kepada Allah jika

ada pihak yang menghalangi jalan dakwah dengan melakukan penyiksaan

terhadap orang yang beriman terhadap dakwah kepada Allah, atau menghalang-

halangi orang yang hendak bergabung di dalamnya, atau menghambat aktivis

dakwah agar tidak menyampaikan dakwahnya. Dalilnya adalah:

Pertnma; Allah swt. berfirman,

u:_\ 6z,Lvre, {', Kffi t$i 6\g c\ }>65
TrilJ't;; 4 6 J;;v j# +e$f@ 6.i3i

"Dnn perangilnh di jolnn Allah orang-orang yang ftretnerurgi komu, (tetapi)

jnnganlnh knrrtu melantpntti bntas, knrens sesunggulmya Allah tidak menyukni

orang-orang yang rnelantpaui batas. Dan bunuhlnh mereka di mono saja kamu

junrpai mereka, dan usirlalt mereka dari tenpat mereka telalt mengusir kamu

(Mekoh); dan fitnnlt itu lebih besnr balmynnyn dari pembunulun, dan jnngnnlalr

kmtu trrcnrcrnngi mereka di Masjidil Haram, kecusli jikn merekn memerang;i

kantu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tentpat itu), maka bunulilalt

rnerekq. Demikanlolt Bolsson bagi orang-ornng kafir. Kenrudian jika merekn

herlrcnti (dari rnemusuhi knnru), mnkn sesungguhnya Allalt Maln Pengantpun

lagi Maha Penyayang. Dan pernngilolt merekq itu, sehingga tidak ada fitrtah lagi

dnn (selingga) ketaatnn itu lunya sernoto-rnata untuk Allalt. lika merekn berlrcnti

(dari memusuhi kanu), trmko tidzk ada perntusuhan (lagi), kecuali terlndnp orang-

orang yang zalim." (Al-Baqarah [2]: 190-193)

Ayat-ayat ini mengandung hal-hal sebagai berikut:

r. Perintah untuk memerangi ornag-orang yang memulai permusuhan dan

memerangi orang-orang yang zalim untuk menghentikan permusuhan mereka.

Perang untuk membela diri adalah perkara yang ditetapkan di semua syariat dan

di seluruh ideologi. Ini cukup jelas dalam firman Allah swt., "Dan perangilah

di jalan Allah orang-orangyangmemerangi kamu." (Al-Baqarah [z]: r9o)

2. Adapun orang-orang yang tidak mendahului dalam permusuhan, maka tidak

boleh mendahului peperangan terhadap mereka, karena Allah melarang

tindakan yang melampaui batas, serta mengharamkan kesewenang-wenangan
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dan kezaliman. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman, "langanlah kamu

melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

yangmelampaui batas." (Al-Baqarah Iz]: r9o)

3. Alasan pelarangan melakukan permusuhan lantaran Allah tidakmenyrrkai
orang-orangyang melampaui batas, adalah dalil bahwa larangan ini sudah

ditetapkan tanpa dapat dihapus, karena ini merupakan pemberitahuan
bahwa Allah tidak menyukai tindakan melampaui batas, dan penghapusan

ketentuan tidak dapat masuk dalam domain pemberitahuan dari Allah,
karena tindakan melampaui batas adalah kezaliman, dan Allah tidak
menyukai kezaliman selama-lamanya.

4. Perang yang ditetapkan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu
mencegah fitnah bagi orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun
perempuan, fitnah berupa pembiaran gangguan terhadap mereka dan

pengabaian terhadap kebebasan mereka, agar mereka dapat menekuni
ibadah kepada Allah dan menegakkan agama Allah dalam keadaan aman

bagi diri mereka dari segala bentuk permusuhan.

Kedua; Allah swt. berfirman,

sJ j;.ejriu.6 j6;.414c;(r[yj::ivi,rwe{,}yj'i-sys
3t5 *6 V69" &5 o6,Vft W )Fi *-.a, r)\ t?i"u:

@q+
"Mengnpn kamu tidak mau berperang di jalan Allsh drm (membeln) orang-

orang Vang lennlt hsik laki-laki, perempuan, moupun snak-anak yang semuanya

berdos, "Yn Tuhnn knmi, kelusrkanlah kstni dari negeri ini (Mekuh) yang zalim

penduduknye, dan beriloh kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilahknmi penolong

dari sisi-Mu." (An-NisA [a]:75)

Ayat ini menjelaskan dua sebab dari sebab-sebab perang:

Pertama; perang di jalan Allah adalah tujuan yang dianjurkan agama agar

tidak ada fitnah dan agama hanya bagi Allah.

Kedua; perang untuk membela orang-orang lemah yang masuk Islam di
Mekah dan tidak mampu hijrah, akibatnya mereka disiksa dan diperlakukan
sewenang-wenang oleh kaum Quraisy hingga mereka meminta kepada Allah
agar dikeluarkan dari Mekah. Mereka sangat membutuhkan perlindungan
yang dapat menghindarkan gangguan orang-orang zalim terhadap mereka dan

memberi mereka kebebasan terkait keyakinan agama mereka.
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Ketiga; Allah swt. berlirman,

@ i-F pF KxrS4G1a\ &yrlif;:{}.-" & # U o9
"lika mereka ntembiqrkan kamu, dnn tidnk rrremerangi knntu, serta

mengenrukakan perdnnaian kepadarnu, mnka AIIalt tidak rnemberi jnlm bngimu

(utttuk tnettlu)an tlan nrcnrhunuh) merekn." (An-NisA' [a]: 90)

Mereka adalah orang-orang yang tidak memerangi kaum mereka dan tidak

memerangi kaum Muslimin, serta mereka pun menghindarkan diri untuk tidak

memerangi kedua belah pihak. Penghindaran mereka adalah penghindaran

yang sebenarnya dan dimaksudkan untuk mendapatkan perdamaian, maka

orang-orang yang beriman tidak boleh memerangi mereka.

Keempat; Allah swt. berfirman,

rilj urr @ ui u\'; frt,i e K;;a "{:s 
f}^);r.rri s

@ "r;'tss69i;:'5'S
"Dan jikn rnereko condong kepadn perdamaian, mnka condonglah kepadnnya

dan bertautnkkallah kepatla Allalt. Sesunggulurya Dialsh Yang Maha Mendengar

lagi Maln Mengetnlrui. Dan jikn ntereknbernmksudnrenipumu, maka sesunggtLlmya

cukuplah Allah (nenjadi pelindungntu)." (Al-AnfAl [8]: 61' - 62)

Dalam ayat ini terdapat perintah untuk menghendaki perdamaian jika

musuh menghendaki perdamaian hingga sekalipun kecondongan musuh untuk

berdamai itu sebagai tipuan dan makar.

Kelima; perang-perang yang diikuti Rasulullah saw. semuanya adalah

sebagai wujud pembelaan, tidak ada unsur permusuhan di dalamnya sama

sekali. Perang terhadap kaum musyrikin Arab dan pengabaian perjanjian-

perjanjian mereka setelah penaklukan Mekah adalah wujud penerapan kaidah

ini (pembelaan). Ini cukup jelas dalam firman Allah swt.,

e, ;;li dlty.\,J"15 ;i;i: ri4 (,e c]*:St
6;!. Sufi# ;\iJx6 4,5\ t1i 55 eri 71

,6"s 4{q{H' e*''3-";+,8\ ti+.-) S# r@
'i(1;" !&x\ l;p 4t &.-+*i'U <'6i t;, Di)

@rgw^v

L
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"Mengapaknh kamu tidsk memernngi orang-orang Vang merusnk suntpah

(jnnjinya), padnhal mereka telalt keras kemauarutqa untuk rnengusir rssul dan

mereknlah yang pertatno mulai rnemerangi kamuT Mengapakah kmnu takut kepada

rnereka padalml Allablnlr ynng berlnk untuk knnru takuti, jika ksntu benar-bensr

orang yang berirnwt. Pernngilalt rnerekn, niscaya AIIsh nkrm menghancurkan

merekn dengan (perantoraan) tangnn-tangannru tlqn Allnh nkan menghinnkan

nrcreka dsn menolorrg knmu terlmdnp trrcrekn, sertn ndegakan lmti orang-orang

yang berirnan. Dan menghilangkafl panas lnti orang-ornng nrukniln. Dan Alloh
rnenerimn taubst orang Vang dikelrcndoki-Nyn. Allolt Malm Mengetaltui lagi Mahn

Bij aksana." (At-Taubah [9]: 13-15)

Begitu mereka semua berhimpun dan sepakat untuk menyerang kaum
Muslimin secara serempak, maka Allah memerintahkan untuk memerangi

mereka semua. Allah swt. berfirman,

'{6i:JYr{r-\r!te{<}>^Ie'LI(<+4_;S\Wr
@a#i

"Dnn perangilnh ksunt musyrikin itu senuanya sehagnhnana ntereka pun

rnenterangi knntu sentuanyo, dan ketalruilah balnuasanya AIIsh beserta orang-

orang yqng bertakwo." (At-Taubah [9]: 36)

Adapun perang terhadap kaum Yahudi, lantaran mereka menyepakati

perjanjian dengan Rasulullah saw. setelah beliau hijrah. Tidak lama kemudian

mereka melanggar perjanjian dan bergabung dengan kaum musyrikin dan kaum
munafikin yang melawan kaum Muslimin. Mereka memposisikan diri sebagai

pihak yang memerangi kaum Muslimin dalam Perang Ahzab. Lalu Allah swt.

menurunkan,

A ;55K(FY'b;?{ r tS\ 2 A \.1'} 4'\ <' ;4it 4 ;r:\V*

'ry6##
" Perangilah orang-orang yang tidak berimsn kepada Allah dan tidak (puln) ke-

pada hari nkhir, dan mereka tidnk mengluramkon apa yang diharamkan oleh Alluh

dan Rasul-Nyn dan tidnk beragamn dengnn agama yang benar (agama Allah),

(yaitu ornng-orang) ynng diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka mem-

bayar jizyah dengan patult sedang mereks dalsm keadaan tunduk." (At-Taubah

l9l 2e)
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Allah juga berhrman,

rli;r;^l;r.{*)r:-4;,i;U(,;&}3ii\}ryr'r(tiiqy
Kt <{;5i'{';ii,J

" Hai orang-orang vlttg; berinmn, pernngilalr orong-orang knfir ynng di sekitnr

kamu itu, dun lrcndakloh merekn nrcndapntkart sikap keras di nrrttro ksrnu. Dan

ketahuilah, baltwnsanya AllsJr berssrrla orang-or0ng yang bertLtkr.ttn." (At-Taubah

[9]:123\

Keenam; Rasulullah saw. melewati seorang wanita yang terbunuh. Lalu

beliau bersabda, "Ini tidak selayaknya diperangi."'Dari kejadian ini, dapat

diketahui bahwa alasan pengharaman pembunuhan terhadap wanita tersebut

adalah bahwa dia tidak turut berperang dengan orang-orang yang berperang.

Dengan demikian, peperangan mereka terhadap kita adalah sebagai sebab kita

memerangi mereka, dan bukannya kekafiran yang menjadi sebabnya.

Ketujuh; Rasulullah saw. melarang pembunuhan terhadap para pendeta

dan anak-anak' dengan sebab yang sama dengan pelarangan beliau terkait

pembunuhan terhadap wanita.

Kedelapan; Islam tidak menjadikan pemaksaan sebagai salah satu sarana

untuk menganut agama, tapi menetapkan sarananya berupa penggunaan akal

dan pikiran serta memerhatikan berbagai tanda kekuasaan Allah di langit dan

di bumi. Allah swt. berfirman,

6:4i,\;,K 6,1vi',F e1'e;&2,-e.i'ti e J GE Ai i6 i;
@ ;j;Y 6ir S' Cri i4t'$,;;\'t LGi i A. otfij'O

@ t';iJ r5 ; :AE x{i 8\6i;li5 rreai ari(",'P,,y
"Dan likalau Tulnnntu nrcnglrcndnki, tcntulah berinmn setnua oratlg rlong

di muka bumi selurulnnla. Mako apakah knntu (lrcndnk) nunnksa tnsrtusin sullllll

' Takhriinva telah disebutkan.
' HR s,iLilu. i kitab "al-JihAd," bab "Qatl an-Nisd' Ji al-Harb," dan bab "Qatl ash-Shibyhn Ji

al-flarb," jilid IV hal. 74. Muslim dengan lafal, "Kaum wanita dan anak-onak." kitab 'hl-
Iihhd," bab "Tahrim Qatl an-Nish' wa ash-Shibyhn fi al-Harb," [z+, zs] jilid III, hal. r 3 64.
Abu Daud kitab "al-Jihdd,"bab "fi Qatl an-Nish'," 12668,26691 jilid III, hal. rzr. Ibnu Majah
kitab *al-Gharrah wa al-Bayyat" wa Qatl an-Nisa' wn ash Shiliyan," | 284 r ] jilid I I, hal. ,i+z .

Al-Muwaththa'kitab "al-lihAd,"bab "an-Nahy'an Qatl an-Nish'wa al-Wildhnfi al-Ghazw"
[zo9]. Darimi dengan lafal, "Beliau melarang pembunuhan terhadap kawn wanita dart
anak-anak," krtab "as-Siyar," bab "an-Nahy'an Qatl an-Nish' wa ash-Shibydn," IzS] jilid II,
hal. r4r. Ahmad dalam al-Musnad dengan\afal, "Kaum wanita dan anak-anak," jilid II,
hal. zz, 2.1, 76, r oo, l l 5.
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nrcreka menjadi orang-orong tlang beriman scrrruanyn? Dan tidok ndu scorang ptnt
sknt berirrtnn kecusli dengnn izirt Alltth; dsn Allah nrenintltnkan ketrurknnn kepnda

orlng-orang tlang tidok metLtperguilokan ttkalnyn. Katttknnlnlt, "perlmtiksnlah apo

ynng adn di langit Lilm tli bunri, titiltklnh hannanfnnt tantln kekunsssrt Allah dan
Rasul-rnsul tlarrg nratrrbari peringntatr hngi orang-orlng tlang tidak beritnar."
(Yffnus [10]:99-101)

Allah berfirman,

tD, :ar'ngti'# i )"4i s;6i.t
"TiLlak ndn pnksonrr urrtuk (nrcngnnut) ngnnn (Islmn); scstruggulrnys talnlt

jelas (antarn mnrm) jnlnn ynng harnr dnn (tnmm) jnlon yang sesst." (Al-Baqarah
[2]:2s6\

Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah saw. menawan para
tawanan dan tidak diketahui bahwa beliau memaksa seorang pun dari mereka
untuk menganut agama Islam. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat
beliau. Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Tsumamah al-Hanafy
ditawan. Rasulullah saw mendatanginya dan bertanya,'Apa yang ada padamu,
hai Tsumamah?"'Dia berkata, jika kamu membunuh rnaka kamu membunuh
orang yang bernyawa, jika kamu memberi keleluasaan maka kamu memberi
keleluasaan kepada orang yang berterirnakasih, dan jika kamu menghendaki
harta, maka kami memberimu harta sekehendakmu. Saat itu para sahabat
Rasulullah saw. lebih menginginkan tebusan dan berkata, apa yang dapat kita
perbuat dengan membunuh orang ini. Lalu Rasulullah saw melewatinya dan
kemudian dia masuk Islam. Beliau pun melepasnya. Beliau menyuruh agar
dia pergi ke kebun Abu Thalhah dan mandi. Setelah mandi dia menunaikan
shalat dua rakaat.' Rasulullah saw. bersabd a, "sungguh baik keislaman saudora
kalian."

Adapun kaum Nasrani dan lainnya, Rasulullah saw. tidakpernah memerangi

HR Abu Daud kitab "sl-lihdd," bab ".fi al Asir yukrah 'ali tl tsLim," [268u I jilid III, hal.
r 32. Murrdziri Inenisbaltkarrnya kcprtJa Nasai, lclapi Khaththabi mengatakan'terkait ayat.
"Tidak.ada.pnksuan (untuk,m,tsuk) dttlant agttma (lsiam),"(Al-Baqarahjzl: zs6); ketentian
ayat ini terbatas pada sebab turunnya ayat-ini yang berkaitan dengan kisah 

-kaum yahudi.
Adapun pemaksaan terhadap kaum kaFr prrda'aga-.-nra yang benrrridrrlah waiib. Maka dari
itu' kita memerrtrgi tnereka agar nrerekrr nrasuk Is'ianr atau irenunaikirn jizl r( dan meridhai
hukum,agama yang diterapkan terhadap rnereka.
HR Bukhari ,f99..]{a-lrlrgk?s kitab 'hl-KftrshrtmdL" bab "at-Tawatstsuq mimman Tukhsyd
Mohrratuhu.." jilid III, hal. ror. Muslim dengarr maknanya kitab 'hih shalah," bab'il-
I_stighsdl idzh_Aslama .wa. Rahth al-Asir tidlnnii al-uas1id.l'iilid I, hal. rz5, dan kitab 'hl
lihad wa as.-siyari.' brrb "Rabtlr ul Asir wa Hob;ihi wa Iiwiz ul-Marn'ataiii." l5gljilid ilt,
hal. r386. Ahmad dalanr a/ Musrrad jilid It, hal. 246.452. Abu Daud kitab "it jih';a,"vau
"fi al-Asir Yitsaq." lz67sl jilid lll. hir[. r zs.
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seorang pun dari mereka hingga beliau mengirim utusan-utusan beliau setelah

Perjanjian Hudaibiyah kepada seluruh raja dan nenyeru mereka kepada Islam.

Beliau mengirim utusan kepada Kaisar (raja Romawi), kepada Kisra (raja Persia),

dan kepada Najasyi (raja Habasyah), serta para raja Arab di timur dan Syam. Di

kalangan kaum Nasrani dan lainnya ada yang rnasuk agama Islam. Sedangkan

kaum Nasrani di Syam melakukan perlawanan dengan membunuh sejumlah

orang yang sudah masuk Islam. Kautn Nasranilah yang lebih dulu memerangi

kaum Muslimin dan r.nembunuh orang yang masuk Islam di antara mereka

karena permusuhan dan kesewenang-wenangan.

Begitu kaum Nasrani mulai mernerangi kaum Muslimin, Rasulullah saw

mengirim pasukan perang dan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai komandan

pasukan, kemudian Jdfar, setelah itu beliau rnengangkat Abdullah bin Rawahah.

Itu adalah perang pertama yang dilakukan kaum Muslimin terhadap kaum

Nasrani -di Mu'tah, Syam- dan kaum Nasrani dalam jumlah yang sangat banyak

melakukan penyerangan terhadap para sahabat beliau. Komandan-komandan

pasukan ra. pun mati syahid dan bendera kernudian diarnbil alih oleh Khalid

bin Walid.

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa Islam tidak memperkenankan perang

kecuali untuk mencegah permusuhan, melindungi dakwah, menghindarkan

penindasan, dan menjaga kebebasan beragama. Dalam kondisi-kondisi seperti

ini, perang merupakan ketetapan di antara ketetapan agama, dan kewajiban di

antara kewajiban-kewajibannya yang suci, serta menyebutnya dengan sebutan

'jihad'1
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